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A leendô is ko lá ban éven te 200-
220 hall ga tó vé gez het ne, így az
egy há zi kór há zak mel lett más
fôvárosi in téz mé nye ket is el lát hat -
nak majd szak em be rek kel.

Nôvér- és szakasszisztensképzést
in dít kö zö sen a Szent Fe renc Kór -
ház, az Irgalmasrendi Kór ház, a
Bethesda Gyer mek kór ház és a
Mazsihisz Sze re tet kór há za, ír ja az
infostart.hu nyo mán a Ki bic.

Toldy-Schedel Emil, az Egy há zi
Kór há zak Egye sü lé sé nek el nö ke el -
mond ta, azt lát ják, hogy or vos ból
van és ta lán lesz is elegendô a
következô évek ben, a be teg ágy mel -
lett dol go zók szá ma azon ban fo lya -
ma to san csök ken.

Hoz zá tet te, a kép zés nek a je len leg
ál la mi tu laj don ban lévô, Tá ro ga tó
úti in gat lan ad majd ott hont, amely -
nek 2007 óta üre sen ál ló fôépülete
ere de ti leg a kór há zat ala pí tó kong re -

Be is mer te egy New Jer sey ben
élô fér fi, hogy ô szer vez te a michi-
gani és wisconsini zsi na gó ga el le ni
tá ma dá so kat, me lye ket a sa ját kis
neo ná ci tár sa sá gá val a kris tály éj -
sza ka alap ján ter vel tek ki.

Jó hír a Hon véd kór ház ban
el lá tás ra jo go sul tak nak

A Mun ka szol gá la tos ok Or szá gos Egye sü le te (Muszoe) köz le mé nye
szerint az egye sü le ti ta gok kö zül az ar ra jo go sul tak hon véd kór ház be li el -
lá tá sát hi va ta lo san 2021. de cem ber 31-ig meg hos  szab bí tot ták.

Sessler György el nök már 2020 nya rán el kezd te az egyez te tést az il le té kes
Hon vé del mi Mi nisz té ri um mal, mely nek alap ján most si ke rült a hos  szab bí tás.

Az errôl szó ló ér te sí tést a ta gok au to ma ti ku san meg fog ják kap ni re giszt rált
pos tai cí mük re, ahogy min den év ben. Ez nyil ván idôt vesz igény be, hi szen a
Covid-járvány nél kül sem egy sze rû fel adat kö zel hat ezer jo go sult do ku men -
tá ci ó já nak be szer zé se és an nak pos tai úton történô ki kül dé se. Így mindenkitôl
tü rel met kér nek, a pos tá zás és az adat fel dol go zás ábé cé sor rend ben e hó nap -
tól már fo lya ma tos lesz.

Kö szö net il le ti Sessler el nök urat fá rad ha tat lan mun ká já ért ez ügy ben, va -
la mint ter mé sze te sen a Hon vé del mi Mi nisz té ri um il le té kes mun ka tár sa i nak
se gít sé gét is kö szön jük a tag ság ne vé ben.

A Hon véd kór ház ra vo nat ko zó iga zo lás sal egy idôben fog meg ér kez ni a
Musze-tagsághoz szük sé ges éves – jel ké pes ös  sze gû – tag díj be fi ze tés éhez
szük sé ges csekk is. Ké ré sük sze rint ezt min den ki szí ves ked jen be fi zet ni, lé -
vén a ci vil egye sü let ál la mi tá mo ga tás ban nem ré sze sül.

Azok a ta gok, akik a 2020-as tag dí jat sem fi zet ték be, azt is szí ves ked je nek
pó tol ni.

Tud ni va lók:
Amen  nyi ben nem ta lál ják meg a be fi ze tés hez szük sé ges, min den év ben

pos tá zott csek ket, úgy a Muszoe bank szám lá já ra uta lás sal is be fi zet he tik a
pénzt:

Mun ka szol gá la tos ok Or szá gos Egye sü le te
Bank szám la szám: 10200823-22215192
A meg jegy zés ro vat ba kér jük, ír ják be, hogy 2020 és/vagy 2021 éves tag -

díj!
Ter mé sze te sen aki tá mo ga tást akar kül de ni az egye sü let nek, ugyan ezen

bank szám la szám ra meg te he ti – eb ben az eset ben azt ír ja a köz le mény be,
hogy ado mány.

Ügy fél szol gá lat:
Je len jár vány ügyi hely zet ben a Muszoe sze mé lyes ügy fél szol gá la ta szü ne -

tel.
Az ügy fél szol gá lat ked den és csü tör tö kön 10.00–12.00 közt (ki vé ve ün nep -

nap okon) érhetô el az (1) 302-3077 vagy az (1) 604-1142 te le fon szá mon. Az
ügy fél szol gá lat e-mail-címe: munkaszolgalat@gmail.com.

Sza bad-e szom ba ton
ol tás ra men ni?

Kris tály éj sza ka an no

Elôfordulhat az a hely zet, hogy
sá besz ide jé re ka punk idôpontot a
ko ro na ví rus el le ni ol tás ra. De
szom bat tar tó zsi dó em ber be ol tat -
hat ja-e ma gát a zsi dó ság szent
nap ján? Errôl dr. Frölich Ró ber -
tet, a Do hány ut cai zsi na gó ga
fôrabbiját kér dez tük, és nem árul -
juk el elôre, hogy mit vá la szolt,
mert az ér ve lé se ugyan olyan fon -
tos, mint a vá la sza!

– Té te lez zük fel, hogy val lá sos
zsi dó em ber szom bat ra kap
idôpontot ko ro na ví rus el le ni ol tás -
ra. El fo gad hat ja?

– Er re két fé le vá lasz képzelhetô el:
egy helyeslô és egy ta ga dó. A ta ga dó
vá lasz az, hogy a szom bat szent sé gé -
be az oltakozás nem fér be le. Nem
fér be le, hogy az em ber fe lül jön a
busz ra vagy be ül jön az au tó já ba, és
el men jen oltakozni. Az or to do xia
vagy a szi go rú an, me re ven val lá sos
kö zös sé gek ezt a meg ol dást vá lasz ta -
nák. De mit is mond Mó zes? Azt
mond ja, hogy vi gyáz za tok na gyon a
lel ke tek re! Ez azt je len ti, hogy az
em ber nek min dent el kell kö vet nie a
fi zi kai és szel le mi egész sé gé ért.
Nem vé let len, hogy ebbôl ere-
deztethetô a pikuach nefes, az élet -
men tés fo gal ma: az élet men tés „el -
tol ja a szom ba tot”. Az em ber in kább
szeg jen meg egy szom ba tot, hogy
meg tart has son sok má si kat. Én te hát
azt gon do lom, hogy nem csak le het
oltakozni szom ba ton, de kötelezô.

– De mi lyen kö rül mé nyek kö -
zött? Ho gyan? Nyil ván nem ül he -

tünk au tó ba, hogy el men jünk az
ol tó pont ra.

– Ezt sem gon dol nám, hogy ne ül -
het nénk au tó ba. Ha az ol tó pont já ró -
tá vol sá gon be lül van, ak kor gya lo -
gol jon el, s vi gye ma gá val a szük sé -
ges iga zol vá nyo kat is, hi szen ezek
szük sé ges kel lé kek. Ha az ol tó pont a
vá ros má sik vé gén van, ak kor rab bi -
ként az a ta ná csom, hogy a lehetô
leg ke ve sebb jár mû igény be vé te lé vel
ugyan, de oda kell men ni. Ha au tó -
val, hát au tó val, és a lehetô leg rö vi -
debb úton.

– Meg is kér he tünk va la kit, hogy
vi gyen el min ket au tó val?

– Nem, ez már an  nyi ra nem fér be -
le, tud ni il lik a busz tôlem füg get le -
nül is jár. Ak kor is dol go zik a sofôr,
ha én nem szál lok fel. De a szom szé -
dom már mi at tam dol goz na, ha meg -
kér ném, hogy vi gyen el. Ez ti los.

– És mi a hely zet az ad mi niszt rá -
ci ó val? Alá ír ha tunk az ol tó pon ton?

– Igen. Ami a pro ce dú rá hoz kell,
azt el le het vé gez ni. Leg fel jebb a
jobb ke ze sek ír ja nak alá bal lal, a bal -
ke ze sek pe dig jobb kéz zel. Hang sú -
lyo zom még egy szer: az élet vé del -
me szem pont já ból a sok ti la lom
majd nem mind föl old ha tó.

– Kö szö nöm a vá laszt! Igaz,
meglepôdtem, mert azt hit tem,
hogy nem le ges lesz.

– Ne met mond tam vol na, ha ar ról
len ne szó, hogy szom ba ton be ol tas -
sam-e a gye re ket rubeola el len. A
gye re ket be le het ol ta ni más kor is.
Azt kell meg ér te ni, hogy spe ci á lis
hely zet ben va gyunk, az el múlt száz
év ben ilyen spe ci á lis hely zet nem
volt, mint most. Rab bi ként és ma -
gán em ber ként azt gon do lom, hogy
spe ci á lis hely zet ben spe ci á lis sza bá -
lyo zók ér vé nye sek. Mi u tán min dent
el kell kö vet nünk azért, hogy ne kap -
juk el ez a be teg sé get, ha szom bat ra
ka punk idôpontot, ak kor fo gad juk
el! Az életmentô ol tást a sá besz mi -
att ne mond juk le, mert ki tud ja, mi -
kor ke rü lünk megint sor ra.

Kácsor Zsolt / mazsihisz.hu

Nôvérképzés az ökumené je gyé ben
gá ció anya há za volt. Ugyan itt kol lé -
gi u mi férôhelyeket is biz to sí ta nak,
di ák ja ik élet kez dé sét pe dig úgy ne -
ve zett fecs ke há zak ban ki ala kí tott la -
ká sok kal se gí tik, ahol a vég zett ség
meg szer zé sét követô há rom-négy
év ben lak hat nak is. A Szent Fe renc
Kór ház meg ma rad ok ta tó kór ház nak,
az edu ká ci ót pe dig a szeged-csanádi
püs pök ség Gál Fe renc Egye te mé nek
ki he lye zett ta go za ta ként vég zik
majd.

Je len leg a fel újí tá si és épí té si ter -
ve zés zaj lik, a ki vi te le zé si mun ká la -
tok a jövô év ele jén kezdôdhetnek.

A leendô is ko lá ban éven te 200-
220 hall ga tó vé gez ne, így az egy há zi
kór há zak mel lett más fôvárosi in téz -
mé nye ket is el lát hat majd jól kép zett
nôvérekkel és olyan szak asszisz ten -
sek kel, akik a leg mo der nebb, 21.
szá za di or vos tech ni kai esz kö zök kel
ké pe sek dol goz ni. A kö ze leb bi ter -

vek közt sze re pel, hogy idén ta vasz -
 szal rö vi debb, né hány hó na pos szak -
as  szisz ten si to vább kép zé se ket in dí -
ta nak, ami hez az in téz mé nyük meg -
kap ta a kép zé si jo got.

A Szent Fe renc Kór ház mel lett az
Irgalmasrendi Kór ház, a Bethesda
Gyer mek kór ház és a Mazsihisz Sze -
re tet kór há za mû kö dik je len leg Ma -
gyar or szá gon egy há zi fenn tar tá sú
fekvôbeteg-ellátó in téz mény ként.
Va la men  nyi Bu da pes ten te vé keny -
ke dik, és fel osz tot ták egy más kö zött
a fel ada to kat. A szü lé szet és a gyer -
mek gyógy ászat a Bethesda Gyer -
mek kór ház ban mû kö dik, az Irgal-
masrendi Kór ház a felnôtteket el lá -
tó ál ta lá nos nagy in téz mény, a kar-
diovaszkuláris be te gek ke ze lé sét és
re ha bi li tá ci ó ját a Szent Fe renc Kór -
ház vég zi, az idôsek, hal dok lók el -
lá tá sát pe dig a Sze re tet kór ház vál -
lal ja.

Toldy-Schedel vé le mé nye sze rint
az egy há zi kór há zak sok kal gyor sab -
ban és ér zé ke nyeb ben ké pe sek re a -
gál ni a tár sa dal mi prob lé mák ra,
ame lyek re a gya kor lat ban is al kal -
maz ha tó meg ol dá si ja vas la to kat tud -
nak ad ni, ka pa ci tá suk pe dig meg-
négyszerezhetô. Most nagy já ból a
há rom szá za lé kát fed jük le az el lá tó -
rend szer nek, ám ez akár nyolc-ti zen -
két szá za lék ra is bôvülhet – je lez te,
hoz zá té ve: az evan gé li kus és a
görögkatolikus egy ház, il let ve több
zsi dó fe le ke zet is kór ház ala pí tás ban
gon dol ko dik. Hang sú lyoz ta, hogy az
egy há zi kór há zak a tel jes Kár pát-
me den cei ré gi ót el lát ják.

Kris tály éj sza ka 2021
hogy be tör jék, ak kor ne le gye tek szé-
gyenlôsek. A fe hér el le nes ele mek re
kon cent rál ja tok elsôsorban, mint
ami lye nek a zsi dó üz le tek – ír ta Tobin
né hány nap pal a michigani és wiscon-
sini zsi na gó gák meg tá ma dá sa elôtt.

A fér fi azt is be is mer te, hogy szin -
te már meg szál lot tan egy re erôsza-
kosabb tet tek re ké szült, pél dá ul egy -
szer egy macsetével akart be ron ta ni
egy be vá sár ló köz pont ba, hogy ott
afroamerikaikat se bez zen meg.

Tobin már 2019 óta le tar tóz ta tás -
ban van, és el mon dá sa sze rint az óta
már si ke rült az erôszaktevés vá gyá -
val meg bir kóz ni, ugyan is or vo si ke -
ze lést ka pott. Akár tíz évig terjedô
sza bad ság vesz tésre is ítélhetik az
em be ri jo gok meg sér té se mi att.

A fér fi nak vol tak meglehetôsen
meghökkentô ki je len té sei, pél dá ul a
le tar tóz ta tá sa ide jén azt mond ta, na -
gyon menô len ne ön gyil kos me rény -
le tet el kö vet ni. A neo ná ci ala ku lat
pe dig, mely nek tag ja volt, min den fé -
le ki kép zés ben ré sze sí tet te ôt is,
ahogy min den érdeklôdôt. Töb bek
kö zött egy sze mé lyes ter ror tá ma dá-
s ok kivitelezésérôl és há zi bom-
bakészítésrôl ta nul hat tak.

Nagy No el / liner.hu

A mind ös  sze 18 éves Richard
Tobin még 2019 szep tem be ré ben
kez dett el ta go kat to bo roz ni a Bá zis
el ne ve zé sû neo ná ci cso port hoz – ír ja
a Phi la del phia Inquirer. A fér fi
különbözô kö zös sé gi mé dia fe lü le te -
ken ke res te a ta go kat és szer vez te
meg a két zsi na gó ga meg ron gá lá sát.

A tá ma dás so ro zat az Operation
Kristallnacht ne vet kap ta, utal va a
hír hedt 1938-as an ti sze mi ta pog rom -
ra, a kris tály éj sza ká ra, mely nek so -
rán ná ci paramilitáris szer ve ze tek
ve ze té sé vel na gyon sok, zsi dó tu laj -
don ban lévô üz le tet, la kó há zat, is ko -
lát és kór há zat ron gál tak meg, va la -
mint zsi dó val lá sú em be re ket bán tal -
maz tak.

Ha van egy ab lak, ami sze ret né,
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Gyógy szer- és MRI-támogatás
To vább ra is igé nyel het nek ese ten kén ti (te hát nem ál lan dó) tá mo ga tást

szo ci á li san rá szo ru ló be te gek az aláb bi ak hoz:
– Át la gos nál drá gább gyógy sze rek be szer zé se. Pél dá ul át la gos nál drá -

gább nak tekinthetô egy 5000 Ft árú gyógy szer is kb. ha vi 100.000 Ft net -
tó mun ka bér vagy nyug díj mel lett. A tá mo ga tás ösz  sze gé nek felsô ha tá -
ra nincs rög zít ve, de tá jé koz ta tá sul kö zöl jük, hogy az ed di gi gya kor lat -
ban 50.000 Ft volt a leg na gyobb gyógy szer tá mo ga tá sunk.

– Magánorvosi MRI-vizsgálat el vé gez te té se rossz in du la tú da ga nat ki -
de rí té se cél já ból. Eh hez tá mo ga tást ak kor le het igé nyel ni, ha az ál la mi
egész ség ügy csak túl késôi idôpontra tud ja vál lal ni az MRI-vizsgálatot.

Rész le te sebb tá jé koz ta tás és az igény lés hez szük sé ges adat lap a
következô te le fon szá mon kérhetô: 06-1-321-3497, lehetôleg az es ti órák -
ban.
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Hogy ke rült a szov jet zsi dó hôs
a veszp ré mi temetôbe?

A zsi dó hit ba la to ni ôrei

Ül je nek le a rab bik
Az Új Élet ben ol vas tam, hogy hat rab bi nem rég ki lé pett a

Rabbitestületbôl, il let ve fel füg gesz tet te tag sá gát. A lap kö zöl te a rö vid
nyi lat ko za to kat is az okok ról, va la mint a Rabbitestület ez zel kap cso la tos
ál lás fog la lá sát.

A ki lé pé sek okai a következôkben fog lal ha tók ös  sze: „Ér de mi mun ka
he lyett po li ti kai csa tá ro zás zaj lik a tes tü let ben, fo lya ma tos a konf ron tá -
ló dás.” „Meg döb be né sem re leg több ször nem lát tam egye bet, mint pár
akar nok em ber – az egész kar ká rá ra történô – sár bir kó zá sát, tor zsal ko -
dá sát.” „A Mazsihisz Rabbitestületében és a BZSH rab bi sá gá ban kö zös -
ség épí tés he lyett sze mé lyes ke dé sek és ha tal mi har cok dúl nak a rab-
binikus te vé keny ség ká rá ra.”

Saj nos a Rabbitestület ál lás fog la lá sa nem fog lal ko zott ér dem ben ezek -
kel az in do kok kal, ha nem fôleg csak sze mé lyes ke dé se ket tar tal ma zott.
Pél dá ul: „ ...fôrabbi úr olyan testületbôl lé pett ki, mely nek hos  szú évek
óta nem is volt tag ja, ebbôl adó dó an ér de mi mun kát a tes tü let ben nem
vég zett. En nek tük ré ben nyi lat ko za ta ért he tet len, mi több, visszatetszô.”
Ilyen re a gá lá sok kal per sze sok ra men ni nem le het. 

Ja vas lom, hogy a Rabbitestület vezetôsége – amint a jár vány hely zet
meg en ge di – kez de mé nyez zen tár gya lá so kat az érin tet tek kel, és ér dem -
ben be szél jék meg a ki lé pé sek oka it, va la mint a prob lé mák le het sé ges
meg ol dá sát.

Vér tes Ist ván

A ma gyar ten ger kiemelkedô
zsi dó spi ri tu á lis vezetôi nem csak a
tó ra ok ta tói vol tak, ha nem pél da -
ké pek, hôsök, he lyen ként ki vé te le -
zett mes te rek. Sôt, ka to li kus plé -
bá no sok va sár nap dél utá ni sé ta -
part ne rei is.

Ami kor a Ba la ton ra gon do lunk,
ak kor elsôre leg töb bünk nek a gond -
ta lan nya rak pihentetô nyu gal ma ug -
rik be. Fürdôzések, ki rán du lá sok, es -
ti bo roz ga tá sok... De akár mi lye nek
le gye nek is a tó val kap cso la tos asz -
 szo ci á ci ó ink, Is ten, az Örök ké va ló
di csé re te nem va ló szí nû, hogy a leg -
töb bünk nek kö zöt te lesz. Per sze a
leg töb ben csu pán mint nya ra lók is -
mer jük a Ba la tont, és a tó part hét -
köz na pi éle té ben nem iga zán me rü -
lünk el. Más a hely zet az ott élôkkel,
saj nos a zsi dó la ko sok ról már job bá -
ra csak múlt idôben be szél ve...

De mi volt a hely zet egy szá zad dal
ko ráb ban? A „ba la to ni zsi dók” va jon
min dig em lé kez tet ték ma gu kat az
imád ko zás ra és a val lá si sza bá lyok -
ra? Va ló szí nû leg nem.

Még az or to dox kö zös sé gek ben is
fon tos sze re pe van a rab bi nak a ta -
gok val lá si éle té vel kap cso la tos
irány mu ta tás ban, de hat vá nyo zot tan
igaz ez a neo lóg hit köz sé gek ben,
ame lyek már az 1868/69-es kong -
resszus után al kal ma zott ként te kin -
tet tek a rab bik ra, aki ket töb bek kö -
zött azért fi zet tek, hogy az em be re -
ket a zsi na gó gá hoz kö zel tart sák.
Há la az Örök ké va ló nak, a hely zet
azért nem volt en  nyi re zord.

A rab bi kat nem csak fél ték, ha nem
sze ret ték is, leg alább is ezt ol vas hat -
juk ki a ko ra be li fe le ke ze ti saj tó so -
ra i ból. Kik vol tak te hát a zsi dó hit
meg ha tá ro zó ba la to ni ôrei?

Rab bik leg ré geb ben, már a 18.
szá zad közepétôl, Keszt he lyen mû -
köd tek, de az elsôknek szin te csak a
ne vét is mer jük. Az elsô olyan keszt -
he lyi rab bi, akirôl töb bet tu dunk, az
Kohn Sa la mon (1827–1891) volt,
aki 31 évig ült a rabbiszékben, és az
Egyenlôség azt ír ta ró la:

Kitûnô volt a szó szé ken, s nem
egy szer szó lalt meg a fe le ke ze ti saj -
tó ban a zsi dó ság ha la dá sa és
közmûvelôdése mel lett. Az ôsi val lás
alap ja i ra és ha gyo má nya i ra he lyez -

Büchler Sán dor rab bi a keszt he lyi
zsi na gó gá ban Fo tó: Milev

A Ba la ton kör nyé ki zsi dó ság
kap csán min den ki a hely ben
élt/élô zsi dók ra gon dol. De a tör -
té ne lem vi ha rai mi att más or szá -
gok ból is ke rül tek ide zsi dó szár -
ma zá sú em be rek. Az egyik leg ér -
de ke sebb és saj nos leg szo mo rúbb
tör té net Treger Iszak Abra-
movicsé.

Ami kor a Légierô társ bér let ben
köny vek II. mun kám hoz el kezd tem
az in ter jú im alap ján ku tat ni a ha -
zánk ban le zu hant szov jet repülô-
személyzetek sor sát, sír ja it, el ju tot -
tam Veszp rém be is. A vá ros ban két
szov jet ka to nai temetô volt (Már tí -
rok és Vá mo si út), s a kö zel ben két
olyan bá zis is lé te zett, ahol 1945
után a szov jet légierô gé pei ál lo má -
soz tak: Jutas és Szent ki rálysza bad -
ja. Lo gi kus nak tûnt a fel té te le zés,
hogy ha bár me lyik itt települô egy -
ség pi ló tá it el te met ték, ak kor vagy
itt, vagy a had test törzs (Ba la ton al -
má di, majd Ba la ton fü red) temetô-
jében kell a sír ja i kat ke res ni.

Mind két veszp ré mi temetô anya -
ga it, fény ké pe it át néz tem (azért
csak a fény ké pe ket, mert ad dig ra
már meg tör tén tek az ex hu má lá sok,
s most min den ol dal ka to nái egy kö -
zös sír kert ben nyug sza nak). Ku ta tá -
som alap ján rá jöt tem, hogy ha
repülôs sí ro kat kell ke res nem, azok
a Már tí rok út ján le het tek. A
temetôben há rom, a légierôhöz
köthetô sírt ta lál tam, me lyek kö zül
az egyik re fény kép pel el lá tott fém -
táb la volt csa va roz va. A fo tón egy
szim pa ti kus, jó ké pû fi a tal em ber
sze re pelt, egy ér tel mû en repülôs
egyen ru há ban. Fel ira ta:

(For dí tá sa: 1917–1946, Treger
Iszak Abramovics gár da tech ni kus-
had nagy. Hôsként halt meg 1946.
má jus 2-án. Moszk va)

A nevébôl már biz tos nak érez tem,
hogy zsi dó szár ma zá sú, de na gyon
ér de kelt, hogy ki is volt ô, mi tör tén -
he tett ve le, hon nan szár ma zott.
Több orosz le vél tá ri ol da lon is ke -
res tem, az obd-memorial.ru la pon
meg is ta lál tam egy em lék könyv -
ben, hogy a 12. gár da va dász had -
osz tály tech ni kus-had na gya volt.
Egy gond volt csak, ez a had osz tály
nem Veszp rém ben, ha nem Pá pán
te le pült. Egy má sik em lék könyv ben
még azt is ír ják, hogy a fron ton halt
meg. Ez utób bi elég gé hi he tet len
len ne, hi szen 1946 ta va szán hunyt
el.

Egy má sik ol da lon meg ta lál tam
az egyik ki tün te té si do ku men tu mát:
e sze rint nem ze ti sé ge: zsi dó (a
Szov jet uni ó ban a zsi dó ság nem ze ti -
ség nek szá mí tott), szü le té si éve:
1916 (szem ben a sí ron lévô 1917-
tel), be osz tá sa: raj tech ni kus a 89.
gár da va dász ez red ben (7. gár da va -
dász had osz tály), 1941. 06. 22. óta
vesz részt a Nagy Honvédô Há bo rú -
ban, és Jak-1, 7, 9 gé pe ket üze mel -
tet nagy si ker rel. Ezért 1942. 06. 22-
én Bá tor sá gért ér dem rend del tün tet -
ték ki. Késôbb, 1944-ben, meg kap ta
a Vö rös Csil lag ér dem ren det is.

De hon nan szár ma zott va ló já -
ban? Mi ért halt meg? Mi az a
hôsies ha lál, amit a fém lap em lít?

Ku ta tá sa im so rán meg tud tam,
hogy a Zsitomiri Kör zet (Uk rán
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság) Korosz-
teny ne vû vá ro sá ban szü le tett 1916
szep tem be ré ben. Volt egy lány test -
vé re is. Vas úti mun kás-tan fo lya mot,
majd 1939-ben Irkutszkban repülô-
iskolát vég zett.

Há rom nyel ven: uk rá nul, oro -
szul és né me tül (sic!) be szélt. (Úgy
gon do lom, a né met va ló já ban a
jid dist je lent het te.)

Ha lá la elôtt, 1946. már ci us kör -
nyé kén át ke rült a 12. gár da had osz -
tály pa rancs no ki ra já ba, össz-
fegyvernemi me cha ni kus be osz tás -
ba. Élet ko ra alap ján rá ke rült a tar ta -
lé kos ál lo mány ba helyezendôk lis -
tá já ra (moszk vai Frunzei Hadkiegé-
szítô Pa rancs nok ság), de ezt már
nem ér het te meg.

Saj nos az egy ko ri szov jet do ku -
men tu mok nem min dig van nak tel -
jes át fe dés ben, sok ké sés, pon tat lan -
ság fedezhetô fel ben nük. An  nyit tu -
dunk, hogy 1971-ben csa lád tag jai
vélhetôen érdeklôdtek utá na. Ezek
sze rint a ko ráb ban em lí tett lány test -
vé re túl él te a há bo rút, az uk raj nai
né met halálkommandókat, s vél-
hetôen Moszk vá ban te le pe dett le.
És az is ki de rült, hogy 1946-ban va -
ló já ban a pá pai va dász had osz tály
pa rancs no ká nak ad ju tán sa volt már,
s ha lá lát az okoz ta, hogy ki esett egy
Po-2-es repülôgépbôl! (A Po-2-es
egy kis két fe de les, Ma gyar or szá gon
már csak egy repülôképes pél dány
van belôle, ez a HA-POA jel zé sû
gép. Elsôsorban éj sza kai bom bá zó -
ként és fu tár gép ként hasz nál ták.)

Fur csa ha lá lá nak pon tos okai
még min dig is me ret le nek (nem
min den nap esik ki egy tiszt egy
repülôgépbôl).

Hogy mi ért Veszp rém ben te met -
ték el, ha az egy sé ge Pá pán te le pült?
Vélhetôen er re az a vá lasz, hogy a
had test, amely hez a had osz tály tar -
to zott, ek kor már Ba la ton fü re den
volt, s ezt a temetôt hasz nál ták. Más
ma gya rá zat nem na gyon van. Szá -
mos zsi dó szár ma zá sú ka to na zse -
bé ben volt olyan kár tya, hogy ha
meg hal na, ak kor a he lyi zsi dó
temetôben te mes sék el. Ôneki ilyen -
je vagy nem volt, vagy egy sze rû en
nem oda ke rült.

Iszak Treger hos  szú utat járt be:
az ala ku lat, amely ben har colt, egé -
szen Ber li nig ju tott, részt vett a
Luftwaffe legyôzésében. 1945. má -
jus ele jén Prá gá ba ke rült, s 1945
nyár vé gén ér ke zett Kenyeribe. Itt
1945 de cem be ré ben az ez re dét át ad -
ták a pá pai had osz tály nak a meg -
szûnt kenyeri had osz tály ból.

Treger túl élt sok ve sze del met,
az SS Sonderkommandóinak gyil -
kos in du la tát, a há bo rú pok lát, s
békeidôben halt meg.

Va jon él nek még uno ka öc  csei,
uno ka hú gai? Ta lán ôk vagy a lány -
test vé re ál lí tot ták a sír ra a fém la pot?
S a fel irat utol só so rá ban szereplô
„Moszk va vá ros” fel irat sze rint
Moszk vá ban él het nek? Egyelôre
nem tud juk. De a ku ta tás to vább
foly ta tó dik.

Az em lé ke zés hez Szurgyi Bar na -
bás nak és Tasner Iri ná nak kö szön -
jük a se gít sé get.

Ván dor Kár oly / Ben nem Élô
Ere det

Treger Iszak Abramovics had nagy
arc ké pe 1939-bôl

ked ve, tör vé nye it össz hang zás ba
igye ke zett hoz ni a je len nel, ami ne ki
an nál in kább si ke rült, mert nagy jár -
tas sá ga volt a Tal mud s val lá si iro -
dal munk más te re in.

Kohn Sa la mont 1897-ben dr.
Büchler Sán dor (1870–1944) tu dós
rab bi kö vet te, akit a hit köz ség az
érkezésétôl fog va lel ke sen él jen zett,
ami nek az egyik elsô meg nyil vá nu -
lá sa Ba la ton ra nézô szol gá la ti la ká -
sa volt.

Büchler is mert ku ta tá si te rü le tei
kö zé tar to zott a ha zai zsi dó ság le te -
le pe dé se, ezen kí vül a ne ve sebb zsi dó
csa lá dok tör té ne té vel is fog lal ko zott.
Egye te mi ma gán ta nár ként is szol -
gált, so kat pub li kált, és ne vét a
Jewish Encyclopedia szerkesztôi kö -

talmudtudós volt, aki a Szent föld re
ván do rolt ki, és az éle te utol só tíz
évét Je ru zsá lem ben töl töt te.

Kôvágó utol só rab bi ja az 1890-es
évek ele jén Mar ton Mik sa
(1866–1912) volt, aki in nen Dicsô-
szentmártonba (Tarnaveni, Ro má -
nia) tet te át a szék hely ét. Ott szü le -
tett fia, Mar ton Ernô (1896–1960)
író, aki a má ig létezô Új Ke let zsi dó
na pi lap ala pí tó ja volt.

A fôvároshoz leg kö ze lebb esô „tó -
par ti” hit köz ség a balatonfôkajári
volt – ne vé ben vi szont ki csit csa ló -
ka, hi szen a te le pü lés nek va ló já ban
nincs is Ba la ton-part ja. A kajári és
enyin gi zsi dók rab bi ja hos  szú év ti ze -
de kig Dessauer Gáb ri el (1805?–
1878) volt, aki éle te vé ge fe lé a szár -
nya it bon to ga tó sió fo ki hit köz sé get
is fel ügyel te.

A Zsi dó fok nak is csú folt Sió fok
rab bi ja a hú szas évektôl Grosz Far -
kas (1875–1944) volt, aki kiemel-
kedôen jó kap cso la tot ápolt a töb bi
fe le ke zet tel, 1927-ben pél dá ul a
nagy be teg Csernoch Já nos her ceg -
prí más fel épü lé sé ért tar tott zsi na gó -
gai is ten tisz te le tén ott sírt a meg ha -
tó dott ság tól az egész te le pü lés.
Visszaemlékezôk val lo má sa sze rint
va sár nap dél utá non ként Wohlmuth
Im re ka to li kus plé bá nos és Grosz
rab bi ka ron fog va sé tál tak és hé ber
nyel ven val lá si té mák ról dis ku rál tak.

Balatonbogláron 1910-tôl Bráver
Áron Láz ár (1880?–1944) fog ta ösz -
 sze a val lá sos éle tet, elôször mint
kántor-metszô, az tán egy idô után
mint rab bi. Bog lá ron volt az Iz ra e li -
ta Szü ni dei Gyer mek te lep Egye sü let
egyik üdülôje, ahol Báver rab bi a
sze gény sor sú gye re kek nya ral ta tá sa
kö rül szin tén so kat se géd ke zett.

Ba la ton fü re den va la ha lé te zett or -
to dox hit köz ség, egy sor is mert tal-
mudtudóssal az élén. 1914-tól ha lá -
lá ig Goldstein Ezra Menáhem
(1886–1942) volt a fü re di rab bi, aki
még egy ki sebb jesivát is ala pí tott.
Ha lá la után fi át, Goldstein Ár pá dot
(1918–1942) vá lasz tot ták he lyé be,
azon ban ô alig né hány hó na pot lép -
he tett ap ja örö ké be, mert mun ka szol -
gá lat ra so roz ták, és a ke le ti had szín -
té ren agyonlôtték.

A holokauszt a leg több ba la to ni
hit köz sé get is fel szá mol ta, és ma
már csak ke ve sen ma rad tak, akik hé -
ber imát mor mol va di csé rik az Örök -
ké va lót. Azon ban a 80-as évek, de
kü lö nö sen a rend szer vál to zás né mi
re mény su ga rat ho zott, mely ta lán ma
ter jed ni lát szik.

1986-ban fel avat ták a vész kor szak
után épült egyik elsô önál ló zsi na gó -
gát Sió fo kon, ahol nya ran ta az ott
va ká ci ó zó zsi dó val lá sú ak gyûl het -
nek ös  sze imád koz ni. A hit éle tet ott
ha lá lá ig dr. Domán Ist ván
(1922–2015), a Hu nya di té ri zsi na -
gó ga ikonikus rab bi ja ve zet te.

Nya ran ta fel len dül a hit élet a
Mazsihisz ba la ton fü re di és a Mazsök
ba da csony to ma ji üdülôjében is.

Az EMIH-nek ki sebb hit köz sé ge
mû kö dik még Keszt he lyen, és a ta -
va lyi év öröm te li hí re volt, hogy a
kôvágóörsi zsi na gó gát is élet tel akar -
ja meg töl te ni egy ba rá ti tár sa ság –
le gyen így!

For rá sok:
Cseh Vik tor, Mó zes Krisz ti án, Ba -

la ton kör nyé ki zsi dó em lé kek nyo má -
ban – két ke ré ken. Bu da pest:
Mazsike, 2020.

Matyikó Se bes tyén Jó zsef, „A sió -
fo ki zsi dó ság tör té ne te”, in: Ki rály
Ist ván Sza bolcs (szerk.), So mo gyi
Mú ze u mok Köz le mé nyei IX. Ka pos -
vár: A So mogy Me gyei Mú ze u mok
Igaz ga tó sá ga, 1992. 187–204.

Var ga Lászlóné, A ba la ton fü re di
zsi dó temetô. Ba la ton fü red: Ba la ton -
fü re di Ön kor mány zat, 2004.

„Ha zai hirek – A keszt he lyi rab bi -
ról”, Egyenlôség, 1891. 10. évf. 51.
szám, 9.

Cseh Vik tor 
Ben nem Élô Ere det

zött is meg ta lál juk. Keszt hely fôrab-
bisága mel lett 1933-tól a hé ví zi
fürdôegylet zsi na gó gá ját is ô ve zet te.

1944-ben a nép sze rû rab bi nak
Keszt hely vá ro sa fel aján lot ta, hogy
meg men ti, ám ô in kább sa ját hit test -
vé re it vá lasz tot ta: sors kö zös sé get
vál lal va be vo nult a za la eger sze gi
get tó ba, ahon nan de por tál ták, és a
hí vei nagy ré szé vel együtt pusz tí tot -
ták el Ausch witz ban.

Kôvágóörsön is több is mert rab bi
mû kö dött, az egyik elsô, Pfeiffer
Zélig Léb (1806–1868), meg be csült
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A ski zof ré ni á ban szenvedô Zsó fi te rá pi -
á já ban so kat se gí tett, ami kor rá jött: be -
teg sé gé nek holokauszttúlélô nagy szü lei
sor sá hoz is kö ze le het.

Zsó fi szá má ra min den 2005-ben
kezdôdött, ami kor el vég zett egy agykontroll-
tanfolyamot. Utó lag úgy gon dol ja, ez va la mit
meg boly gat ha tott a tu dat ta lan já ban. Az ak -
kor 36 éves nônek elôször tév esz méi tá mad -
tak, majd hal lu ci nál ni kez dett, és a han gok
egy re ijesztôbbé vál tak.

Ha han go kat nem is hal lunk, a leg töb ben
szem be sül tünk már az zal, hogy idônként ir -
ra ci o ná lis szo ron gá sok, ne tán fó bi ák gyö tör -
nek, me lyek nek nem is mer jük az ere de tét.
Ke ve sen gon dol ják azon ban, hogy en nek
bár mi kö ze le het a felmenôinkhez – így Zsó -
fi ban sem me rült fel ez a lehetôség.

Pe dig ma már bi zo nyí tott tény, hogy nem
kezd jük tisz ta lap pal az éle tün ket: a szü le ink,
nagy szü le ink tra u mái nyo mot hagy nak a
DNS-ben, ez ál tal pe dig az utó dok nak is
átörökíthetôk a fáj dal mas em lé kek.

Az ô éle tük a mi ge ne ti kai in for má ci ónk ban
is meg je le nik, te hát ilyen mó don is hat ránk a
csa lá di múlt – mond ja dr. Ha ran go zó Ju dit
pszi chi á ter, az Éb re dé sek Ala pít vány mun ka -
tár sa. A pszi chi át ri ai kór ké pek nagy ré szé ben fel dol go zat lan tra -
u ma áll hat a hát tér ben, ami tes ti be teg sé gek ki ala ku lá sá ban is
sze re pet játsz hat.

Gon dol tam, fel vá gom az ere i met, hogy ne hall -
jam a han go kat

Biz tos vol tam ben ne, hogy meg fo gok hal ni, pe dig er re nem
volt sem mi lyen ra ci o ná lis ala pom. A fér jem nek meg is mond -
tam: nincs ér tel me már bi cik lit ven ni sem, hi szen ha ma ro san
úgy sem le szek – kez di Zsó fi a tör té ne tét.

A tév esz me ki ala ku lá sát követôen a nô egy re több fur csa sá got
ta pasz talt: töb bek közt egy zöld mo so ga tó szi va csot lá tott tü -
csök ké vál toz ni az ab lak pár ká nyon. Az is meg esett, hogy ve ze -
tés köz ben el tor zult kö rü löt te a tér, mint ha a há zak ki szök dös tek
vol na elé az út ra, és azt sem tud ta, mi kor kel le ne el rán ta nia a
kor mányt. Emel lett el kez dett rémisztô si ko lyo kat hal la ni:

Em lék szem, ott volt elôttem egy jó re cés kés. Azon gon dol kod -
tam, hogy fel vá gom az ere i met, ha más képp nem tu dom el hall -
gat tat ni ôket – mond ja.

Zsó fi nak errôl sze ren csé re si ke rült le be szél nie ma gát. Ehe -
lyett a Já nos Kór ház pszi chi át ri á ján kö tött ki, ahol paranoid ski -
zof ré ni át di ag nosz ti zál tak ná la. In nen ke rült dr. Ha ran go zó Ju -
dit hoz az Éb re dé sek Ala pít vány nál, ahol ki de rült, de pres  szi ó ban
is szen ved.

Gyógy sze re ket ka pott, ame lyek an  nyi ra meg ter hel ték a szer -

A vá ro si le gen da sze rint a Kla u -
zál tér re nem megy az em ber di -
rekt és cél irá nyo san, mert úgy
nem ta lál ja meg. A Kla u zál tér re,
mint va la mi cso dá ra, egy szer csak
rá ta lál az em ber. De ez per sze csak
vá ro si le gen da. A Kla u zál a VII.
ke rü let leg na gyobb te re, és ren de -
sen ki van hasz nál va min den szeg -
le te, és emi att nem érzékelhetô tel -
je sen a tér va ló sá gos mé re te. A
Kla u zál an nak ide jén a zsi dó ne -
gyed köz pont ja volt, most vi szont
a bulinegyedé. Rö vi de sen ko moly
fel újí tá son esik majd át, ami igen -
csak rá fér.

Az er zsé bet vá ro si ön kor mány zat -
nak ko moly ter vei van nak a Kla u zál
tér meg újí tá sá ra, és eb be a fo lya mat -
ba – akár csak a IX. ke rü let a Bakáts
tér kap csán – a la kos sá got is be von ja.
A té ren tá jé koz ta tó táb lá kat he lyez tek
el a lát vány ter vek kel, me lyek sze rint
a Kla u zál jelentôs át ala ku lá son megy
majd ke resz tül. Még zöl debb lesz, a
tér kö ze pét el fog la ló par kos rész nek
pe dig min den ele me meg újul: a ku -
tya fut ta tó, a ját szó tér, a sport pá lyák
és -eszközök – to váb bá az egé szet
akadálymentesítik is. A Facebookon
az ön kor mány zat kü lön cso por tot in -
dí tott ar ra, hogy ki kér jék a kör nyék -
be li ek vé le mé nyét, amit a Kla u zál té -
ri vá sár csar nok ban is tu dat hat bár ki
az ott fel ál lí tott in te rak tív tér ké pen.

A kör nyék fon tos ut cái fut nak be le
a Kla u zál tér be: a Nyár, a Kis Dió -
fa, a Nagy Dió fa, a Kla u zál és a
Dob. A bu da pes ti te rek kö zül ab ban
ta lán min den kép pen az elsô, hogy
szin te min den szeg le té hez kötôdik
egy-egy tör té net, és eze ket a szto ri -
kat reggeltôl es tig le het ne me sél ni.
Mi volt itt egy kor, ami nek ma már

Fo tó: We Love Bu da pest

A Kla u zál tér tör té ne te

Csak azok a be te gek hal la nak si ko lyo kat,
akik nek a felmenôi meg jár ták a ha lál tá bort

nyo ma sincs, ki la kott itt va la me lyik
ház ban, ami nek táb la ôrzi a nyo mát,
vagy mi lyen popkulturális ese mény
zaj lott itt – mert több is zaj lott. Nem
vé let le nül van ez így: a Kla u zál a
bel vá ros ban, for gal mas ré szen
fek szik, és úgy van kö zel a kör út hoz,
hogy köz ben még is ki csit rejt ve ma -
rad, mert a kör nyé ket átszelô ut cák
kö zött bú jik meg.

Hogy pon to san mi kor lett tér a
Kla u zál ból, an nak ere de tét ho mály
fe di, de az biz tos, hogy már a re -
form kor ban volt ne ve a te rü let nek,
ak ko ri mó di sze rint még né met
(Stephans-platz), amit 1874 kö rül
vál toz tat tak ma gyar ra (Ist ván tér).
A név vál toz ta tás elôtti idôkben a tér
egy üres placc volt, ahol pi a cot tar -
tot tak, és amit kör ben há zak sze gé -
lyez tek. Az egész kör nyék – ut cá i val
és te re i vel – or ga ni ku san ala kult ki,
majd az 1838-as nagy ár víz utá ni
vá ros ren de zés hozta létre a mai 
for má ját.

A nagy vál to zás Miklósy Gyu lá -
val jött a tér re, aki vidékrôl a
fôvárosba sze ren csét pró bál ni érkezô
szín ház igaz ga tó volt. Ô ki szúr ta a
ko pár, ki hasz ná lat lan és re mek he -
lyen fekvô te ret, majd meg vá sá rol ta
a Li get ben ál ló és ak kor már nem
mûködô gyer mek szín ház épü le té nek
fa- és vas vá zát, amit a tér re szál lít ta -
tott, és meg épít tet te belôle az Ist ván
té ri Szín há zat. Miklósy vidékrôl
ho zott szí né sze ket, il let ve a
Nemzetibôl csá bí tott át né hány
elégedetlenkedôt, majd 1872 ok tó be -
ré ben, Jó kai Mór ün ne pi szö ve gé vel
meg is nyi tot ta ka pu it az új te át rum,
mely elsôsorban nép szín mû ve ket és
fran cia víg já té ko kat adott elô. A ha -
mar nép sze rû vé vált szín ját szó hely

nem so ká ig mû kö dött, ugyan is 1874
ja nu ár já ban po rig égett, és
Miklósy Gyu la nem épít tet te új ra. A
ro mo kat 1878-ban bon tot ták el.

Öröm az üröm ben, hogy a szín ház
rom ja i nak el ta ka rí tá sa után, a szá -
zad for du lón kez dett fel len dül ni a tér
éle te. A nagy vá sár csar nok-épí té si
láz ré sze ként 1897-ben nyi tot ta
meg ka pu it a Kla u zál té ri komp le -
xum, ami ab ban kü lön bö zött a töb-
bitôl, hogy egyfelôl, mi vel a zsi dó
ne gyed ben volt, itt le he tett kó ser
ter mé ke ket is kap ni, másfelôl a
csar nok épü le té hez egy bér há zat is
épí tet tek.

A csar nok épí té sé vel és meg nyi tá -
sá val pár hu za mo san a tér ar cu la ta
is meg vál to zott: be zöl dült és a kör -
nyék be li ek pihenôparkjává vált, to -
váb bá fel újí tot ták a kör ben ál ló há za -
kat, amitôl pe dig ren de zett lett.

1907-ben a re form ko ri mi nisz ter,
Kla u zál Gá bor után meg kap ta a Kla -
u zál tér ne vet. Eb ben az idôben ért a
kör nyék re a tö meg köz le ke dés is. A
ma is mert 2-es vil la mos elôtt lé te zett
már egy má sik is, ami 1911 és 1941
kö zött járt. A Nép szín ház térrôl in -
dul va, a Ki rály ut cá ig tar tott a me net,
és az egyik meg ál ló ép pen a Kla u zál
té ren volt.

A kör nyék a zsi dó tör vé nyek, majd
a má so dik vi lág há bo rú bor zal mai
mi att egy re szo mo rúb bá vált. 1944-
ben ki je löl ték a pes ti get tó hi va ta -
los te rü le tét, mely nek pont a Kla u -
zál tér lett a köz pont ja. Sok rém sé get
lát tak azok az ut cák és fa lak – ma pe -
dig a tér az em lé ke zés egyik fon tos
hely szí ne. A Kla u zál 1956-ot sem
úsz ta meg. Har cok zaj lot tak a kör -
nyé ken, és ami kor a for ra dal mat le -
ver ték, ezen a té ren is – akár csak a

Bakátson – ide ig le nes sí rok ba te -
met ték a ha lot ta kat. Itt volt pél dá ul a
for ra da lom már tír költôje, Gérecz
At ti la elsô sír ja is, amirôl egy em lék -
táb la ta nús ko dik.

A Kla u zál tér nem csak a tra gé di á -
kat, a ros  szul végzôdô tör té ne te ket
von zot ta ma gá hoz, de a pop kul tú rát
is. Elsôsorban a ze né szek kap nak
tôle ih le tet, a fil me sek pe dig sze re tik
hasz nál ni. A leg hí re sebb dal, ami a
tér hez köthetô, a Locomotív GT
örök be csû je, a Mi énk itt a tér cí mû
szám, nap ja ink ban pe dig Sze der és a
Ló ci ját szik egy-egy da la tisz te leg a
kör nyék elôtt, me lyek klip je i ben is
fel buk kan a Kla u zál. De in nen in dul
a Van va la mi fur csa és meg ma gya -
ráz ha tat lan cí mû film is, a Vi li, a ve -
réb cí mû rajz film (Gé mes Jó zsef)
pe dig jó részt itt ját szó dik.

Vé ge ze tül ejt sünk pár szót a kör -
nyék leg fon to sabb étkezdéjérôl, a
Ká dár ról, ami a ta va lyi le zá rá so kig
volt nyit va. A kifôzde 1957-ben nyi -
tott, iga zi bé ke be li, pi ros-fe hér koc -
kás ab ro szos hely volt, ahol ol csón
és gyor san na gyon jót le he tett en ni.
Nem csak a hét köz na pi em be rek jár -
tak ide, de a szo ci a liz mus idôszaká-
nak hí res sé gei is, spor to lók, szí né -
szek, ze né szek, po li ti ku sok. A Ká dár
a rend szer vál tás után is megôrizte ré -
gi nagy ne vét – leg alább is ta valy ta -
va szig. Nagy vonzerôt je len tett a
hely ben az, hogy az ott meg for dult
hí res sé gek (a sok-sok ma gyar mel lett
pél dá ul Marcello Mastroianni és
Sylvester Stallone) de di kált fo tói dí -
szí tet ték a fa lat. A meg úju ló Kla u zál
té ren ez az egy kor volt menô hely is
meg ér de mel ne egy em lék táb lát.

Wágner Gá bor
We Love Bu da pest

ve ze tét, hogy egy hó na pig az ágy ból sem tu dott ki kel ni. Idôvel
azon ban a tü ne tei eny hül tek, és a pszi cho te rá pia is hasz nál ni
kez dett: a nyo masz tó si kol tá sok meg szûn tek.

Zsó fi még is úgy érez te, va la mi még hi ány zik a múlt já ból.
Több ször is el ment Hellinger-féle csa lád ál lí tás ra.

A csa lád ál lí tá son a résztvevôk egy pszichodrámához ha son ló,
ve ze tett fog lal ko zá son pró bál ják sze rep já ték se gít sé gé vel ér tel -
mez ni, ho gyan je len het nek meg a felmenôk és a még élô csa lád -
tag ok egy adott sze mély sor sá ban.

Itt me rült fel elôször, hogy a múlt já ban va la mi lyen csa lá di ti -
tok lap pang. Vé gül si ke rült rá ven nie az édes any ját, hogy fel fed -
je a tör tén tek egy ré szét, mi vel a tel jes igaz sá got ô sem is mer te.

Nagy nén jét hit te az any já nak
Azelôtt utál tam a tör té nel met – ta lán ez sem vé let len –, és az

is csak a nagy ma mám te me té sén tûnt fel, hogy nem ka to li kus
szer tar tás sze rint zaj lik: a nôk és a fér fi ak kü lön ol dal ra ül tek.
De csak késôbb tu da to sult ben nem, hogy zsi dó te me tést lát tam,
és hogy ezek sze rint anyu és én is zsi dók va gyunk – mond ja a nô,
aki egy ál ta lán nem is mer te nagy szü le it. Vé gül édes any já tól si -
ke rült meg tud nia a ho má lyos tör té net egy ré szét.

Zsó fi anyu ká ja há rom éves volt, ami kor az ô apu ká ja, a nagy -
apa, egy Er dély és Bu da pest közt in gá zó sze mész or vos ön gyil -
kos sá got kö ve tett el. A fur csa ma gya rá zat sze rint a nagy apa ezt
azért te het te, mert a nagy ma ma el ad ta a ru há it a tá vol lét ében.

A nagy apa test vé re a nagy ma mát hi báz tat ta a tör tén te kért.
Ma gá hoz vet te Zsó fi any ját, mond ván, sógornôje al kal mat lan a
gye rek ne ve lés re. Ô, a nagy né ni ne vel te fel a kis lányt, akit ab ban
a hit ben tar tott, hogy az édes any ja.

Anyu nak gye rek ko rá ban csak an  nyi tûnt fel, hogy az osz tály -
tár sai szü lei fi a ta lab bak – mond ja Zsó fi, aki so ká ig ma ga is azt
hit te, hogy a nagy ap ja nôvére – aki nek a te me té sén járt – az ô
nagy ma má ja.

De mi áll ha tott a nagy apa rej té lyes ön gyil kos sá gá nak hát te ré -
ben? Zsó fi annyit tu dott meg: felmenôje öt na pot töl tött Ausch -
witz ban, ahol sor szá mot te to vál tak a bôrébe. On nan a maut-
hauseni tá bor ba vit ték to vább. Egyet len ru há val, csontsoványan
ér ke zett ha za. 1952-ben meg halt, tör té ne te pe dig is me ret len 
ma radt.

A nagy ma má ról még en nél is ke ve seb bet si ke rült ki de rí te nie:
pusz tán az a le gen da ma radt fenn ró la, hogy ô is meg jár ta a ha -
lál tá bort. Emel lett há rom lány test vé re is volt, akik kö zül – ha
min den igaz – kettôt 1944-ben meg gyil kol tak, egyi kü ket gyer -
me ké vel együtt.

Ha hi á nyos a ne ga tív ér zé sek meg élé se, tit kok képzôdnek a
csa lád ban – mond ja dr. Ha ran go zó. A tra u ma ha tá sát az em be -
ri lé lek ugyan is „ér zés te le ní ti”, né ha ki is tör li a tu dat ból az em -
lé ket. Ezt mu tat ja be pél dá ul Ker tész Im re Sors ta lan ság cí mû
köny ve, ahol a bor zal mas tör té ne tet a szerzô vé gig tár gyi la go -
san, az ér zé se ket el tá vo lít va ír ja le.

Zsó fi így a te rá pi á ja ke re té ben las san szem be ta lál ta ma gát
nagy szü lei el te me tett múlt já val. Fel ka va ró él mény volt szá má ra
meg néz ni a Schindler lis tá ját, a Sa ul fi át, va la mint (a té má hoz
kü lö nö sen ajánl ha tó) Born in Ausch witz cí mû do ku men tum fil -
met. Rá jött: a gáz kam rá ban hal dok ló em be rek si ko lyai a fil mek -
ben ép pen olya nok, mint ami lye ne ket a fe jé ben hal lott.

Még megdöbbentôbb volt szá má ra egy sors tár sa, a skót szár -
ma zá sú ta pasz ta la ti szakértô, Ron Coleman meg fi gye lé se: a
pszi chó zis sal élôk nagy több sé ge kötözködô, kri ti kus han go kat
hall, csak azok a be te gek hal la nak si ko lyo kat, akik nek a fel-
menôi meg jár ták a ha lál tá bo ro kat.

A holokauszttúlélôk le szár ma zot ta i ból ál ló önsegítô cso por -
tok ban so kak nak van nak pszi chés prob lé mái. Van, aki pá nik be -
teg, más bi po lá ris, megint má sok pe dig kü lö nös fó bi á ban szen -
ved nek, pél dá ul nem me rik be szap pa noz ni ma gu kat. De az sem
rit ka, hogy anorexia ala kul ki ná luk, így élik új ra szü le ik, nagy -
szü le ik éhe zé sét.

Lel künk be kell fo gad nunk az ál do zat tá vált fel-
menôinket

Dr. Ha ran go zó sze rint a sú lyos tra u mák ese té ben rö vid tá von
életmentô le het, hogy ki tö röl jük ôket a tu da tunk ból – de en nek
meg van az ára az éle tünk to váb bi ré szé ben. A fel dol go zat lan ér -
zé sek ugyan is ott lap pan ga nak a fel szín alatt, túl ter he lik a tu dat -
ta la nun kat, és az utá nunk jövôknek is át ad hat juk ôket. De va jon
si ke rül het-e fel ol da ni az örök lött tra u mák ha tá sát?

Rónyai Julia / Szeretlek Ma gyar or szág
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A Ma gyar or szá gi Au to nóm
Orthodox Iz ra e li ta Hit köz ség
(MAOIH) na pok ban köz zé tett nyi -
lat ko za ta sze rint az or to do xia ál lí -
tó la gos anya gi kö ve te lé sek kel kí -
ván fel lép ni a Ma gyar or szá gi Zsi -
dó Hit köz sé gek Szö vet sé gé vel
(Mazsihisz) szem ben. A neo lóg
Szö vet ség nem is me ri el a kö ve te -
lés jo gos sá gát, ugyan ak kor a to -
váb bi ak ban is az együtt mû kö dés -
ben és a kon szen zus ban ér de kelt
az or to dox hit test vé rek kel.

A neo ló gia és a ma gyar or to do xia
hos  szú év ti ze de ken át egy ernyô alatt
szer vez te éle tét, ami min den
résztvevô szá má ra ér té ke ket hor do -
zott. A Mazsihisz nem örült ne ki, de
el fo gad ta, hogy 2018-ban a már ak -
kor is önál ló egy há zi stá tus  szal ren-
delkezô MAOIH ki lé pett a
Szövetségbôl, hi á ba óv ták ettôl a
lépéstôl a Mazsihisz vezetôi a ma -
rok nyi ma gyar or to do xot ös  sze fo gó
kö zös sé get.

A Mazsihisz to vább ra is féltô ag -
go dal mat érez min den or to dox zsi -
dó hit test vér iránt, hi szen az or to -
do xia ér té kei egy ben a neo ló gia ér -
té kei, ha gyo má nyai egyút tal a neo -
ló gia ha gyo má nyai is. Ez ak kor is
így van, ha az is mert tör té nel mi
okok ból eze ket az ér té ke ket és ha -
gyo má nyo kat ma már csak né hány

tu cat ma gyar or to dox em ber vi szi
to vább.

A Mazsihisz részérôl tisz te let öve zi
az or to dox szer ve ze tet, ám a MAOIH
új el nö ké nek fe nye ge té sét a Szö vet -
ség ért he tet len és vé gig gon do lat lan
had üze net ként ér té ke li. Az örök já ra -
dék el osz tá sa ugyan is több ol da lú
szerzôdésekben rög zí tett, hos  szú
évek óta mûködô rend szer, az er re
vo nat ko zó szerzôdéseket a MAOIH is
alá ír ta, a Mazsihisz pe dig to vább ra
is az ere de ti meg ál la po dá sok hoz
tart ja ma gát.

Fon tos tud ni: a MAOIH pénz ügyi
hely ze te ak kor vált kri ti kus sá, ami -
kor a – ma gyar or szá gi gyö ke rek kel
nem rendelkezô – Chabad moz ga -
lom hoz köthetô EMIH kor mány za ti
nyo más ra ré sze sült az örök já ra dék -
ból. Ha va la mely szer ve zet tel szem -
ben le het ne kö ve te lé se a MAOIH új
el nö ké nek, ak kor azt ab ban az irány -
ban ér de mes ke res ni.

A holokauszt ret te ne te után fenn -
ma radt zsi dó in téz mény há ló zat meg -
ha tá ro zó ré sze a MIOK-hoz, majd a
jog utód Mazsihiszhez ke rült az in -
téz mé nyek szak mai és fi nan ci á lis
fenn tar tá sá nak kö te le zett sé ge i vel
együtt. En nek felelôsségét – amíg a
MAOIH a Mazsihiszen be lül mû kö -
dött – kö zö sen vál lal ta a neo ló gia és
az or to do xia, hi szen a vezetôségben

a Mazsihisz al el nö ke ként az or to dox
el nök ak tív szereplô volt.

Nem el ha nya gol ha tó tény az sem,
hogy az el múlt esztendôk so rán a
MAOIH mint egy 200 mil lió fo rint
tar to zást hal mo zott fel a Mazsihisz
fe lé. En nek ren de zé sé ben a Mazsihisz
ed dig tü re lem mel volt, a meg vál to -
zott gaz da sá gi hely zet re te kin tet tel
azon ban en nek visszafizetésétôl a
Szö vet ség nem fog el te kin te ni.

A MAOIH rossz és át lát ha tat lan
gaz dál ko dá sá nak ter he it sen ki nem
há rít hat ja át a Mazsihiszre. A kö zös -
sé gi szol gál ta tá sok te rén az Al ma ut -
cai szo ci á lis ott hon fej lesz té se vagy
az ir ra ci o ná li san mûködô Wes se lé -
nyi ut cai or to dox is ko la kö rü li ano -
má li ák er re ki vá ló pél da ként szol gál -
nak. A Mazsihisz tag hit köz ség ének
tu laj do ná ban ál ló ha tal mas is ko la -
épü let be év ti ze dek óta alig pár tu cat
or to dox ta nu ló jár. A va la ha be ígért
két tan nyel vû érett sé gi ma is csak
álom.

A Mazsihisz to vább ra is az együtt -
mû kö dés ben és a kon szen zus ke re -
sés ben ér de kelt, mert eb ben lát ja a
ha zai zsi dó kö zös ség épí té sé nek zá -
lo gát. A Mazsihisz részérôl vál to zat -
lan a min den ma gyar or to dox hit test -
vér iránt ér zett felelôsség, va la mint a
ma gyar zsi dó tra dí ci ók meg tar tá sa
irán ti ag gó dás és ten ni aka rás.

Dr. Shemesh Assaf va gyok, 1972-ben szü let tem
Iz ra el ben, Ramat-Gan vá ro sá ban. Je len leg bol dog
pár kap cso lat ban élek, és van két gyö nyö rû lá -
nyom.

Már 12 éves ko rom óta az or vo si pá lyá ra ké szü -
lök, amit az óta is szen ve dé lye sen sze re tek. 16 éve -
sen az iz ra e li mentôszolgálatnál kezd tem a pá lya -
fu tá so mat ön kén tes ként, majd gim ná zi u mi éve im
vé gén, a ki tû zött cé lom meg va ló sí tá sá nak elsô
lépcsôfokaként, emelt szin ten érett sé giz tem bi o ló -
gi á ból és an gol nyelvbôl, va la mint kö zép szin ten
kém iá ból és ma te ma ti ká ból.

18 éve sen be so roz tak az iz ra e li had se reg be, ahol
harc té ri fel cser ként szol gál tam 3 éven át. Két hó -
nap pal a le sze re lést követôen ér kez tem Bu da pest -
re, az or vo si egye tem re, meg va ló sí ta ni gye rek ko ri
ál mom, hogy hi va tá sos gyó gyí tó le gyek.

An gol nyel ven foly ta tott ta nul má nya im mel lett
dol goz tam az El Al-nál, il let ve a Szochnuton ke -
resz tül hé be rül ta ní tot tam Nyír egy há zán. A kép zé -
sem be fe jez té vel a Sza bolcs ut cai kór ház ba ke rül -
tem a kar di o ló gi ai in ten zív osz tály ra, majd an nak
be zá rá sát követôen a Hon véd kór ház sürgôsségi
osz tá lyá nak csa pa tát erôsítettem. Mind eköz ben
szak vizs gát sze rez tem a bel gyó gyá sza ti, az
aneszteziológia-intenzív te rá pi ás, va la mint az
oxyologia-sürgôsségi or vos tan területekrôl egy -
aránt.

A zsi dó kö zös ség ben szá mos al ka lom mal vál lal -
tam ön kén tes sé get olyan szer ve ze tek nél, il let ve
ese mé nye ken, mint pél dá ul a Maccabi VAC Hun -
ga ry, az Élet Me ne te, va la mint a Judafeszt.

Az utób bi évek ben tag ja let tem a Mazsihisz krí -
zis me nedzs ment jé nek, amely a Covid-járvány
alatt kü lö nö sen fon tos sze re pet tölt be a Hit köz ség
min den na pos éle té ben. Vál lalt fel ada ta im ál tal a
már meg szo kott sürgôsségi mun ka mel lett nap ja -
im szer ves ré szé vé vál tak a meg be szé lé sek, a
vezetôi egyez te té sek, a szû ré sek és a ta nács adás.

A lon do ni Imperial War Mú ze -
um új ki ál lí tá sa rend ha gyó mó don
kí ván ja fel hív ni a fi gyel met ar ra,
kik is vol tak azok, akik részt vet tek
a holokauszt rém tet te i ben. A lá to -
ga tók az zal kény sze rül nek szem be -
sül ni a ter mek be be lép ve, hogy ôk
ma guk is le het né nek elkövetôk.

Ez a ki je len tés csak elsô hal lás ra tû -
nik meghökkentônek, a ki ál lí tás
ugyan ak kor ép pen er re ját szik rá: a
kon cep ció lé nye ge ugyan is ép pen
az, hogy meg mu tas sa, a nép ir tást
elkövetôk amel lett, hogy va ló sá gos
em be ri ször nye te gek vol tak, csa lád -
ban él tek, gye re ke ket ne vel tek, tár -
sa ság ba jár tak, és így to vább. A fel -
szí nen te hát ál ta lá ban egy hét köz na pi,
át la gos pol gár port ré ja raj zo ló dik ki, a
mély ben vi szont ott rejtôzik a ször -
nyû sé gek tár há za. Már pe dig en nek az
el lent mon dás nak a meg ér té se fon tos
le het a tör té né sek ér tel me zé se so rán.

A rendezôk úgy vé lik, a 30 mil lió
fon tos költségvetésbôl meg va ló su ló
pro jekt az egyik elsô olyan ki ál lí tás

10 mil li árd fo rint „jo go su lat lan
já ra dé kot” kö ve tel az or to do xia

új el nö ke a Mazsihisztôl
Az or to dox hit köz ség köz le -

ményt jut ta tott el az Or szá gos
Saj tó szol gá lat hoz (OS). Esze rint
„A Ma gyar or szá gi Au to nóm
Orthodox Iz ra e li ta Hit köz ség
(MAOIH) ha tá ro zot tan fel lép a
há rom zsi dó be vett egy há zat
megilletô örök já ra dék igaz ság ta -
lan el osz tá sa el len”.

Az OS köz le mé nye sze rint
„Deutsch Ró bert György, a Ma -
gyar or szá gi Au to nóm Orthodox Iz -
ra e li ta Hit köz ség el nö ke hi va ta los
le vél ben szó lí tot ta fel a Mazsihisz
el nö két, Heisler And rást a Mazsi-

hisz 10 mil li ár dos ra duz zadt tar to -
zá sá nak azon na li ren de zé sé re, to -
váb bá ar ra, hogy a ma gyar kor -
mány nál írás ban kez de mé nyez ze a
zsi dó be vett egy há za kat megilletô
örök já ra dék jövôbeni fo lyó sí tá sá -
nak mó do sí tá sát az ará nyos ság és
igaz sá gos ság je gyé ben”.

A hos  szú évek óta hú zó dó vi tá ban
2018 óta nem tör tént elôrelépés, és
mi vel a Mazsihisz a ko ráb bi fel szó lí -
tás ra sem re a gált ér dem ben, a
MAOIH ké szen áll jo gos igé nyét
akár pol gá ri pe res úton ér vé nye sí te -
ni.

„A ma gyar or szá gi or to dox hit köz -
ség a leg ré geb bi a há rom ma gyar zsi -
dó irány zat kö zül. A val lá si élet
alap szol gál ta tá sa i nak el lá tá sa, a kó -
ser ság, a tra di ci o ná lis tal mu di ok ta -
tás, a mikve, az ün ne pi kel lé kek biz -
to sí tá sa ha gyo má nyo san év szá za-
dokon ke resz tül az or to dox hit köz -
ség felelôssége volt. A ha gyo má nyos
val lá si értékektôl az utób bi évek ben
egy re job ban tá vo lo dó Mazsihisz
jog ta lan for rás fel hasz ná lá sa alap te -
vé keny sé gün ket ve szé lyez te ti” –
mond ta Deutsch Ró bert, a MAOIH
el nö ke.

Vá lasz az or to do xi á nak

Be mu tat ko zik a Sze re tet kór ház új fôigazgatója

Holokausztnarratíva más képp
lesz a vi lá gon, amely nem kü lön tár -
gyal ja a nép ir tás té má ját a má so dik
vi lág há bo rú fô eseményeitôl, ha nem
an nak in teg ráns ré sze ként ke ze li.

„Azok a fér fi ak és nôk, akik eze ket
a bor zal ma kat el kö vet ték, pon to san
tu da tá ban vol tak a cse le ke de te ik nek,
és mi köz ben él ték a ma guk kis hét -
köz na pi éle tét, köz ben nap mint nap
em be re ket öl tek” – mond ja James
Bulgin, a pro jekt vezetô tör té né sze.

Mi köz ben évrôl év re ha tal mas
men  nyi sé gû tu do má nyos mun ka fog -
lal ko zik a holokauszt té má já val, to -
vább ra is nagy a kí sér tés ar ra a meg -
kö ze lí tés re, mely a zsi dó nép ir tást a
há bo rú töb bi eseményétôl el kü lö nít ve
ke zel né. Ho lott, és ezt ál lít ják a lon -
do ni ki ál lí tás szervezôi és rendezôi is,
a holokausztot a má so dik vi lág há -
bo rú kon tex tu sá ban ér de mes tár -
gyal ni és be mu tat ni.

Az ôsszel meg nyí ló ki ál lí tás ab ban
is ra di ká lis vál to zást fog hoz ni az ed -
di gi ek hez ké pest, hogy míg azok ál ta -
lá ban fél ho mály ban, gyen gén meg vi -
lá gít va, sö tét he lyi sé gek ben tár ták a
lá to ga tók elé a ször nyû sé ge ket, ad dig
a mos ta ni lon do ni ki ál lí tás ter mei tel -
jes nap pa li vi lá gos ság ban, ki vi lá gít va
fo gad ják majd a ven dé ge ket. James
Bulgin ez zel kap cso lat ban mond ja
azt, hogy min den fé nyes nap pal, az
em be rek sze me elôtt tör tént, sem mi
sem volt már a kor tár sak elôtt sem
rejt ve, ezért is kell most is így be mu -
tat ni mind azt, ami tör tént.

Eu ró pa tel jes vas úti inf rast ruk tú rá -
ja, gya kor la ti lag az ös  szes vas út tár -
sa ság és azok szak sze mély ze te ré -
sze se volt a tör té né sek nek, ezért is
mond ja Bulgin, hogy ke ve sen le het -
tek olya nok, akik nem tud ták, mi fo -
lyik a de por tá lá sok so rán.

A Schindler lis tá ja cí mû film ben a
Ralph Fiennes ala kí tot ta Amon
Goethet a kor tár sak „pszi cho ti kus,
ôrült sze mély nek” te kin tet ték. Ez
Bulgin sze rint egy faj ta ön meg nyug ta -
tás, hi szen fel ment min ket az alól,
hogy szem be néz zünk ve le, mi lye nek
is vol tak va ló já ban a ször nyû sé gek
elkövetôi.

De az eze kért felelôs em be rek túl -
nyo mó több sé ge lé nye gé ben vég te le -
nül hét köz na pi volt; a ki ál lí tás pe dig
megkérdôjelezi, „hogy az elkövetôk
agy mo sott em be rek let tek vol na”.
Nem így volt.

A holokausztról szó ló ki ál lí tá sok
mind mos ta ná ig va la mi képp azt az
üze ne tet köz ve tí tet ték a lá to ga tók fe -
lé, hogy légy tu da tá ban a tra gé di á nak,
hi szen te is ál do zat tá vál hatsz. Most
Lon don ban mind ezt meg for dí tot ták,
és egy olyan faj ta narratívát al kot tak
meg, mely ar ra ösz tö nöz het ben nün -
ket, néz zünk ma gunk ba, ne hogy bi -
zo nyos kö rül mé nyek kö zött mi ma -
gunk is elkövetôkké vál junk.

Szar vas György / eletforma.hu

A Sze re tet kór ház zal 2020 ok tó be ré ben ke rül -
tem elôször kap cso lat ba az ott ki ala kult szük ség -
hely zet mi att, és már az elsô pil la nat tól kezd ve
szí ve men vi sel tem az in téz mény sor sát. A köl -
csö nös szim pá tia ered mé nye ként 2021 ja nu ár já -
tól a kór ház meg bí zott igaz ga tó ja, majd feb ru ár
16-tól – a nyílt pá lyá za tot meg nyer ve – fôigaz-
gatója va gyok.

A jövôre néz ve szá mos ter vünk van, me lyek kö -
zül a leg fon to sabb a Sze re tet kór ház szel le mé nek
meg tar tá sa mel lett egy szak ma i lag a leg job bak kö -
zött nyil ván tar tott geriátriai, bel gyó gyá sza ti és
moz gás szer vi re ha bi li tá ci ó val fog lal ko zó cent rum
ki épí té se.

A ma gyar tár sa da lom ra, ezen be lül is a zsi dó kö -
zös ség re egy re in kább jellemzô az el öre ge dés je -
len sé ge. Már nem csak a holokauszt túlélôinek, de
az azt követô ge ne rá ci ó nak is szük sé ge van a gon -
do zás ra. A jár vány ügyi hely zet csak ron tot ta az
elérhetô el lá tás minôségét. A nem fertôzött be te -
gek ke ze lé se i nek ki to ló dá sa és a re ha bi li tá ci ós
köz pon tok be zá rá sa akár hos  szú tá von is prob lé -

má kat okoz az ezt elszenvedô em be rek éle té ben.
In téz mé nyünk az ilyen hely zet ben lévô or vo si el -
lá tás ra szo ru lók nak kí nál se gít sé get, a zsi dó kö -
zös ség hez tar to zás tól füg get le nül.

A Sze re tet kór ház ban je len leg több szem pont ból
is na gyobb vo lu me nû vál to zá sok zaj la nak.

Egyfelôl fel is mer tük, hogy mi vel az alap el lá tás
a pandémia ki ala ku lá sa óta sok kal ne he zeb ben
elérhetô, a kór há zak nagy ré szé nek nincs ka pa ci tá -
sa a fertôzés meg ál lí tá sán felül a rá szo ru lók ke ze -
lé sé re. Ezért mi igyek szünk erôinket a gyó gyí tás ra
for dí ta ni, és a lehetô leg rö vi debb re csök ken te ni a
szak el lá tás és a kór há zi ápo lá si te vé keny ség idô-
tartamát.

Amen  nyi ben egy be teg nem szo rul to váb bi or -
vo si el lá tás ra, a hoz zá tar to zó val történô egyez te -
tést követôen át ke rül a Hit köz ség szo ci á lis in téz -
mé nyé be, így biz to sít va sza bad he lyet egy gyó gyí -
tás ra vá ró újabb pá ci ens ré szé re.

A vál to zá sok másfelôl a kór ház épí té sze ti át ala -
ku lá sát, bôvítését is je len tik. 2021 szep tem be ré re
ter ve ink sze rint el ké szül az új épü let, ben ne egy
va do na túj, szé les kö rû fel ada tok el lá tá sá ra hi va tott
am bu lan ci á val. Már meg is kezd tük a munkaerô
to bor zá sát: az or szág leg jobb szak or vo sa it ke res -
sük meg, hogy ve gye nek részt az ot ta ni gyó gyí tás -
ban.

Mind eköz ben nagy hang súlyt fek te tünk a köl -
csö nös együtt mû kö dés ki ala kí tá sá ra a Hit köz ség
egyéb lé te sít mé nye i vel is, pél dá ul ápo lá si ott ho -
nok kal, ok ta tá si és szo ci á lis in téz mé nyek kel. Er re
nem csak a pandémia alatt van szük ség, ha nem utá -
na is, mind szûrôprogramok szer ve zé sé vel, mind
az egész ség ügyi ok ta tás ban va ló rész vé tel lel.

Ezen fe lül kiemelkedô or szá gos to vább kép zé si
köz pont ként sze ret nénk or vo sa ink és szak dol go -
zó ink se gít sé gé vel megerôsíteni je len lé tün ket és
öreg bí te ni hír ne vün ket a geriátria és a moz gás -
szer vi re ha bi li tá ció te rü le tén.

Egy nagykôrösi zsidó házon
is megjelent a piros cédula

Az egyre súlyosbodó járvány nem kímél senkit, egyaránt sújtja a nagyvá-
rosokban és a kisebb közösségekben élôket. Ezért határozott úgy a nagykôrö-
si hitközség ifjúsági csoportja, hogy
szükség esetén segíteni fogja azokat a
hittestvéreket, akik karanténba kerültek.

A tavalyi évben szerencsére ilyen
nem történt, de most, a harmadik hul-
lám kezdetén, két hittestvérünket is zár-
lat alá helyezték, annak minden kelle-
metlenségével együtt.

A legnagyobb problémát a helyhez
kötöttség jelenti, hiszen a mindennapi
élethez szükséges beszerzéseket, a
gyógyszer- és élelmiszer-vásárlást valahogy meg kell oldani. 

Miután kikerült a piros cédula az ajtóra, a kile tagjai felváltva keresik fel a
karanténban lévôket és viszik nekik oda, amire szükségük van. Ezek a láto-
gatások, még ha személyes érintkezés nem is lehetséges, de az ablakon
keresztül a beszélgetés nem tiltott, sokat segítenek abban, hogy az esetlege-
sen kialakuló szeparációs szorongás ne sújtsa a kényszerû bezártságban
élôket.

A helyzet súlyosbodásával egyre szigorúbb a hatósági ellenôrzés is, most
már nemcsak pl. a mobiltelefonok mozgását vizsgálja a rendôrség, hanem
naponta egyszer vagy többször megjelennek, és személyesen gyôzôdnek meg
róla, hogy otthon vannak-e az erre kötelezettek.

Csak remélhetjük, hogy az Örökkévaló segedelmével ezen a megpróbálta-
táson is valamennyi hittestvérünk túl lesz, és visszatérhetünk a normális élet-
hez, visszatérhetünk a zsinagógákba, nem lesz többet olyan évünk, hogy ne
tudjuk megtartani a hagyományaink szerint az ünnepeinket, és ne tudjunk egy
asztalhoz ülni peszáchkor, hogy közösen emlékezzünk meg a kivonulásról és
a szabadságról.

Abigel Bász Lea
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A Covidról ren de zett ki ál lí tást
Haifa mû vé sze ti mú ze u ma

A ko ro na ví rus-jár vány ról ren de zett ki ál lí tást Haifa mû vé sze ti mú ze u -
ma A vál ság te rei cím mel.

A vi lá gon elsô al ka lom mal ál doz ta tel jes ki ál lí tó te rét egy mú ze um a
pandémia ih let te al ko tá sok nak a szep tem ber ben ele jén meg nyi tott, azon ban a
má so dik or szá gos zár lat mi att szin te azon nal be zárt, és a kö zel múlt ban is mét
meg nyi tott tár la ton – je len tet te a
Globes cí mû új ság nyo mán az MTI.

A ko ro na jár vány an  nyi ra meg za var -
ta az éle tün ket, hogy nem egé szen biz -
tos, hogy meg ér dem li ezt a meg tisz tel -
te tést – nyi lat koz ta Jotám Jákir, a
Haifa Mú ze u mok igaz ga tó ja a vi lág jár -
vány nak szen telt tár lat ról még szep -
tem ber ben.

A mú ze um mun ka tár sa i nak 90 szá -
za lé kát fi ze tés nél kü li sza bad ság ra
küld ték már ci us ban, az elsô or szá gos
zár lat ide jén, amely alatt a he lyi ren del -
ke zé sek sze rint az ál la mi költ ség ve tés
fo lyó sí tot ta szá muk ra ere de ti fi ze té sük
alap ján a mun ka nél kü li se gélyt.

Késôbb ke res ték a vis  sza té rés mód ját
a mun ka ru tin já hoz, és úgy vél ték, ezt
leg in kább a pandémia mû vé sze ti meg -
kö ze lí té sé vel, a jár vány mi att és ide jén
szü le tett lenyûgözô al ko tá sok be mu ta -
tá sá val tud ják meg ten ni.

A tár lat ki lenc kü lön ál ló ré szé ben 50 mû vész al ko tá sai lát ha tók. A vál ság
te rei cím a lé nye get tük rö zi: a lét tö ré keny sé gét, a bi zony ta lan sá got, a csa ló -
ká vá és ide gen né vált ismerôs te re ket.

Sa ját részt kap tak a ko ro na jár vány ih let te vic cek, vi de ók és mémek, amely -
ben azt is vizs gál ták, hogy a ví rus fel szá mo lá sá ra tett kí sér let so rán nem kap -
tak-e el az em be rek (és ad tak to vább) egy má sik ví rust – a képernyôktôl füg -
gést, amely ve lük ma rad hat a ve szély el mú lá sa után is.

Re kord szá mú
arab újonc

a had se reg ben
Az or szág arab la kos sá gá ból

mint egy ezer újonc vo nul be a had -
se reg be sor ka to nai vagy tar ta lé kos
ki kép zés re, ami több mint dup lá ja
az elôzô évek ha son ló ada ta i nak.

Kü lön le ges he lyet fe dez tek fel
Je ru zsá lem ben

Mint egy 2000 éves ri tu á lis fürdô és a bi zán ci kor szak ból szár ma zó,
1500 éves temp lom ma rad vá nya it fe dez ték fel Je ru zsá lem ben – kö zöl te
az iz ra e li ré gé sze ti ha tó ság (IAA).

A ro mo kat az Olaj fák he gyé nek lá bá nál, a Getszemáné-kert kö ze lé ben fo -
lyó ása tá son tár ták fel. A ré gé szek sze rint az épü let együt tes és a fürdô fel fe -
de zé se va ló szí nû leg a hely szín két ezer év vel ezelôtti földmûvelésérôl, ta lán
olaj- és bortermelésérôl ta nús ko dik. A ko ra be li zsi dó tisz ta sá gi tör vé nyek
alap ján az olaj és a bor elôállításában dol go zó kat fürdôre kö te lez ték.

A fürdôépület fel fe de zé se a hely ne vé nek, a Getszemánénak (a hé ber szó az
olaj saj to ló he lyét je len ti) az ere de té re utal hat, va gyis olyan hely, ahol a vá -
ros kö ze lé ben ri tu á li san tisz ta ola jat ál lí tot tak elô – ma gya ráz ták.

A bi zán ci ko ri temp lo mot, ame lyet ugyan eb ben a völgy ben, a kert mel lett
tár tak fel, fi no man vé sett kômotívumokkal dí szí tet ték, s ami a jelentôségét bi -
zo nyít ja, a pad ló za ton gö rög fel ira tot ta lál tak. Ab ban az idôben hasz nál ták a
temp lo mot, ami kor Je ru zsá lem muszlim ura lom alatt állt. Ez ar ra utal, hogy
eb ben az idôszakban sem szü ne tel tek a vá ros ba irá nyu ló ke resz tény za rán -
dok la tok – je gyez ték meg a ré gé szek.

A kö zép kor ban sok te rem mel, bo nyo lult víz ve ze ték rend szer rel el lá tott
rend há zat épí tet tek a hely szí nen, két nagy víz tá ro ló já nak ol da la it ke reszt tel
dí szí tet ték. A ré gé szek a le le tek alap ján meg ál la pí tot ták, hogy a 12. szá zad -
ban rom bol ták le.

A vi lág jár vány el le né re foly ta tó -
dik az alija, kö zöl te a be ván dor lá si
ügye kért felelôs in téz mény, a Zsi -
dó Ügy nök ség (Szochnut). Az év
vé gé ig ös  sze sen húsz ezer új olé ér -
ke zett.

A vi lág jár vány kö rül mé nyei kö -
zött az alijázás kü lö nö sen nagy ki hí -
vást je lent a zsi dó csa lá dok szá má ra
vi lág szer te, elsôsorban az uta zá si
kor lá to zá sok mi att.

A Szochnut sta tisz ti kái sze rint ta -
valy ja nu ár és no vem ber kö zött
10.200-an ér kez tek az egy ko ri Szov -
jet uni ó ból (FÁK or szá gai); 3.120 fô
Nyu gat-Eu ró pá ból, köz tük 2.220
Fran cia or szág ból; 2.850 Észak-
Ame ri ká ból, ebbôl 2.550-en az
USA-ból; 1.500 La tin-Ame ri ká ból;
280 Dél-Af ri ká ból; és 90 Auszt rá li á -
ból és Új-Zé land ról. Az Eti ó pi á ból

Bné Brák: 
ol tá sért só let
Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um a

több nyi re hárédi Bné Brák vá ro -
sát ma gas fertôzésszámú kö zös ség -
nek minôsítette.

A ha tó sá gok ada tai sze rint a he lyi
la kos ság koronavírustesztjeinek 17
szá za lé ka po zi tív lett. A ma gas fer-
tôzésarány mel lett az is prob lé mát
okoz, hogy egy val lá sos kö zös sé get
sok kal ne he zebb moz gó sí ta ni az ol -
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Belu Simion-Fainaru ro mán-iz ra e li
mû vész ins tal lá ci ó ja

Jichák Hercog, a Szochnut el nö ke új be ván dor lók kal
Fo tó: David Salem / Szochnut

érkezô olék szá ma 1.200 lett az év
vé gé re, mi u tán 650 em bert vár tak
de cem ber ben.

Ugyan ak kor az iz ra e li be ván dor lás
iránt érdeklôdôk szá ma is nôtt. A
Zsi dó Ügy nök ség mint egy 160.000
le ve let ka pott, ame lyek ben az ali-
jázás rész le tei felôl érdeklôdtek.
41.000 alijázási ké re lem ér ke zett be;
ebbôl 28.000 nyu ga ti or szá gok ból,
ami a 2019. évi szám két sze re se. A

jén zsi dó szer ve ze tek nek nyúj ta nak
anya gi se gít sé get ka mat men tes köl -
csön for má já ban – a Jewish
Federations of North America
(Észak-Ame ri kai Zsi dó Szö vet sé gek)
és a Keren Hajeszod (Ös  sze fo gás Iz -
ra e lért Pénz alap) tá mo ga tá sá val.

A Szochnut – a Diaszpóraügyek
Mi nisz té ri u má val kar ölt ve – részt
vett a glo bá lis kerekasztal (Global
Roundtables) lét re ho zá sá ban, amely -

nek ke re té ben 30 nem zet kö zi és re gi -
o ná lis szer ve zet vég zi a zsi dó kö zös -
sé gek igé nye i nek föl mé ré sét szer te a
vi lág ban.

A Szochnut Iz ra el ben most elsô-
sorban a leg sé rü lé ke nyebb ré te gek
hely ze tét igyek szik meg kön  nyí te ni:
tá mo gat ja az Amigour sze re tet ott ho -
nok 7.000 idôs la kó ját, köz tük szá -
mos holokauszttúlélôt, a jár vány
csú csa ide jén na pi el lá tást nyúj tott
6.000 új olénak a befogadóközpon-
tokban, va la mint spe ci á lis se gít sé get
kí nál a Cáhálban szol gá ló egye dül ál -
ló be ván dor lók nak.

Több ezer gyer mek él szü le i vel Iz -
ra el föld raj zi és tár sa dal mi pe re mén,
ez mint egy 12.000 ve szé lyez te tett
csa lá dot je lent. A Jövô if jú sá ga
prog ram a gyer me kek ta nu lá sát és
be il lesz ke dé sét hi va tott ja ví ta ni, nö -
vel ve egyút tal ér zel mi sta bi li tá su kat
is. Több ezer táb la gé pet osz tot tak
szét a rá szo ru ló fi a ta lok kö zött, ez zel
is se gít ve a táv ok ta tást.

A Szochnut min dig ké szen áll a
zsi dók ki men té sé re olyan or szá gok -
ból, ahol ve szély nek van nak ki té ve.

Jpost.com – Bassa Lász ló 
/Szom bat

nyu ga ti or szá gok ból ér ke zett ali-
jázási ké rel mek fe lét fi a ta lok (18–35
éve sek) ad ták be, ami kor osz tá lyuk -
ban 41%-os emel ke dést je lez az
elôzô év hez ké pest.

A Szochnut az elkövetkezô há -
rom-öt év so rán mint egy 250.000 olé
ér ke zé sé re szá mít; az iz ra e li kor -
mány zat fel ké szül fo ga dá suk ra és in -
teg rá lá suk ra.

Az olékat két he tes ka ran tén fo gad -
ta az új ha zá ban – mond ta Jichák
Hercog, a Szochnut el nö ke. Öröm
volt lát ni eze ket az ara nyos gye re ke -
ket. Re mél jük, hogy a Covid-19 nem -
so ká ra vé get ér szá muk ra, és az
újabb be ván dor ló kat nagy sze re tet tel
vár juk.

Az új olék szá má ra több ezer em -
ber fo ga dá sá ra al kal mas karantén-
szállót ren dez tek be. A pandémia ide -

tás ra, mint a szekuláris la kos sá got.
Ily mó don a Bné Brákban élôknek
ed dig ke ve sebb mint 17 szá za lé ka
kap ta meg a vak ci na mind két dó zi sát.

Fenyegetôzés és különbözô
kirekesztô in téz ke dé sek ki lá tás ba
he lye zé se he lyett a vá ros pol gár mes -
te re leg utóbb egy tál íny csik lan dó
ha gyo má nyos szom ba ti csólenttel és
gyü mölcs lé vel vár ta az ol tás után a
kö zös ség tag ja it.

Az ön kor mány zat kö zöl te, hogy a
csü tör tök es ti rend ha gyó nyitvatartás
ide jé re – es te héttôl éj fé lig – mind a
négy egész ség ügyi szol gál ta tó ol tá si
he lyi sé gei elôtt egy tál szom ba ti me -
leg étel, zsem le és in ni va ló jár min -
den ki nek.

A pol gár mes ter az ol tá si kam pányt
an nak ér de ké ben hir det te meg, hogy
az egyik leg sú lyo sab ban fertôzött
kö zös ség ok ta tá si in téz mé nyei mi nél
elôbb ki nyit has sa nak a ha tó sá gok
elôírásainak megfelelôen.

ujkelet.live

Fo tó: Mudra Lász ló

Szá mo san elit har ci egy sé gek be
nyer tek fel vé telt. Még Szí ri á ból és
Li ba non ból is vol tak jelentkezôk.

A had se reg (hé ber rö vi dí tés sel:
Cáhál) Hu mán Erôforrás Köz pont já -
nak köz le mé nye sze rint a ko ro na ví -
rus-vál ság már ci u si kez de te óta meg-
nôtt az érdeklôdés. A sor ka to nai
szol gá la tot vá lasz tók mel lett a har ci
egy ség be jelentkezôk szá ma is nôtt.

A se reg be jelentkezô ara bok
jellemzôen Tajbe, Kalanszuva és
Ke let-Je ru zsá lem mosz lim la kói, be -
du i nok, va la mint az or szág észa ki ré -
szén élô ke resz tény ara bok.

450-en a be du in járôregységben
szol gál nak majd felderítôként és har -
co sok ként. Több tu cat nyi an olyan
ki vá ló gya lo gos dan dá rok hoz csat la -
koz nak, mint a Kfir és a Náhál. A
határôrség lét szá ma is bôvül arab ka -
to nák kal.

A sor ka to nák szá má nak nö ve ke dé -
se a Hu mán Erôforrás Köz pont
online fel hí vá sá nak is tu laj do nít ha tó;
nyo má ban csu pán 2020-ban mint egy
né gyez ren mu tat tak érdeklôdést az
ön kén tes ka to nai szol gá lat iránt.

A Cáhálnál is meglepôdtek azon,
hogy akad tak olya nok is, akik az ún.
el len sé ges or szá gok ból je lent kez tek.
Mint egy hét szá zan pél dá ul Szí ri á ból
és Li ba non ból. Eze ket azon ban biz -
ton sá gi okok ból nem fo gad hat ták.

Galileában to bor zó iro dát ál lí tot tak
föl, ahol a he lyi ara bok hé ber nyelv -
tu dá su kat gya ra pít hat ják. Éven te
akár 2500 ön kén tes kap hat itt kép -
zést. Az arab és ultraortodox újon co -
kat a ha zai rend vé de lem ben al kal -
maz nák azon a te rü le ten, ahon nan
szár maz nak. Vész hely zet ese tén
ugyan is em ber- és te rep is me ret ük re
nagy szük ség le het.

Csu pán az ultraortodox szek tor -
ban leg alább há rom al ka lom mal tar -
tunk alap ki kép zést áp ri lis vé gé ig,
ami 300 új ka to nát je lent a belsô
rend fenn tar tó ala ku la tok nál. El jött
az idô, hogy az or to do xok és az ara -
bok egy aránt más szem mel néz ze nek
a had se reg re – nyi lat koz ta a Köz -
pont szóvivôje.

Ynetnews – Bassa Lász ló 
/Szom bat

Az Iz ra e li Had se reg pol gá ri vé del mi egy sé ge i nek ka to nái to bo roz nak Haifa
vá ro sá ban Fo tó: IDF Spokesperson’s Unit

Het ven or szág ból több mint
hú szez ren alijáztak 2020-ban

atv.hu/MTI
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„A vi lág né pei a Vi lág né pe -
i nek iga zai mi att lé tez nek.”

A vecsési Halmy Deutsch csa lád
tör té ne te után nyo moz tam, és így ke -
rül tek a ke zem be azok az ira tok,
ame lyek a ne gye dik zsi dó tör vény hez
kap cso lód nak, és ké pet ad nak a csa -
lád tel jes ki rab lá sá ról. A Halmy csa -
lád nagy sze re pet ját szott Vecsés és
Bu da pest tör té ne té ben. Vecsésen vá -
ros részt ala pí tot tak, sport pá lyát hoz -
tak lét re, szôlészetet mû köd tet tek,
kas télyt és par kot épí tet tek, és fo lya -
ma to san se gí tet ték a te le pü lés la kos -
sá gát. Bu da pes ten részt vet tek a ga -
bo na ke res ke de lem és a ma lom ipar
vi lág hí rû vé té te lé ben, kór há zat ala -
pí tot tak, hu má nus és val lá sos éle tet
él tek. A ne gye dik zsi dó tör vény
azon ban min dent el vett a csa lád tól,
és vé get ért vecsési tör té ne tük. Az ál -
la mi lag tör vé nye sí tett rab lás pa pír ja -
it ol vas va ös  sze szo rult a szí vem, vi -
szont mind un ta lan fel ug rott egy név,
egy ügy véd ne ve, aki ahol le he tett,
se gí tet te a csa lá dot. Ô volt dr.
Borbás Gás pár.

Rá ke res ve a név re, ki de rült, hogy
a Fe renc vá ros egyik ôsi le gen dá já ba
bot lot tam, és mi vel ná lunk csa lá di
ha gyo mány a fo ci, ezért fel ku tat tam
min den fellelhetô for rást az ügy véd
fo cis tá ról. Az tán eszem be ju tott, mi
len ne, ha utá na néz nék, kik vol tak
még azok a lab da rú gók, akik a tra gi -
kus, 1944-es év ben se gí tet tek ül dö -
zött em ber tár sa ik nak. Ebbôl ke re ke -
dett ki ez a kis írás. Öt fut bal lis ta, öt
embermentô rö vid tör té ne te.

Dr. Borbás Gás pár (Fe renc -
vá ros, MAC) 1884–1976

A Fe renc vá ros lab da rú gó csa pa tá -
nak ala pí tói kö zé tar to zott ez a rend -
kí vül gyors balszélsô. An  nyi ra tu dott
sprin tel ni, hogy majd nem ki vit ték rö -
vid táv fu tó ként az 1904-es olim pi á ra.
Hi he tet len ti tu lu so kat tud hat ma gáé -
nak. Ô volt az FTC és a ma gyar vá lo -
ga tott elsô gól já nak szerzôje. Ô volt
az elsô dr. és az elsô 25-szö rös a vá -
lo ga tott ban. A fo cit ab ba hagy va,
ügy véd lett.[1] Az 1930-as évek ben
tag ja a li be rá lis el len zé ki Pol gá ri

Egy hasz nál ha tat lan dip lo ma, egy seb té ben ki gon dolt B-
terv, egy ton na aka rat, még több mo ti vá ció és tü re lem, majd
egy kis csi pet nyi sze ren cse – nagy já ból en  nyi kel lett ah hoz,
hogy Lomb Ka tó, a vi lág elsô szink ron tol má csa i nak egyi ke hu -
szon hét nyel vet ta nul jon meg. Ki lenc ven négy éven át élt a
nyelv ta nu lás sze re te té vel, cso dá la tá val és jó sá gá val a szí vé ben.

Nincs itt sem mi fél re be szé lés: Lomb Ka tó ös  sze sen hu szon hét
nyel ven ér tett, ebbôl ti zen ha tot fo lyé ko nyan be szélt. És még
nyel vi te het ség sem volt. Te hát kell hogy le gyen va la mi ti tok!

Lomb Ka tó, le ány ko ri ne vén Szi lárd Ka ta lin 1909-ben, Pé -
csen szü le tett Schwartz Gi zel la és az or vos ként tevékenykedô
Szi lárd Ár min gyer me ke ként. Ér tel mi sé gi, de sze gény csa lád ból
szár ma zott: ugyan min dig ju tott a na pi betevôre, de az olyan
„fôúri ki vált sá gok ra”, mint az ott ho ni kü lön órák, már nem. Ka -
tó a gim ná zi u mi ta nul má nyai so rán oly an  nyi ra le ma radt a
tehetôsebb, kü lön órák so rán gya kor ló tár sa i hoz ké pest né met
nyelvbôl, hogy a ta ná rok nyel vi an ti ta len tum nak tar tot ták. Fe ne
se gon dol ta vol na, hogy a fi zi ka–ké mia sza kon dok to rált nôbôl
iga zi po lig lott lesz a késôbbiekben, aki ta ná rok, tan köny vek nél -
kül, au to di dak ta mó don ta nul meg több tu cat nyel vet!

A har min cas évek ben vég zett az egye te men, ám ha mar rá jött,
hogy a gaz da ság hely ze te mi att – egy ide ig – a dip lo má já ból nem
fog tud ni meg él ni. Pá nik ba esés he lyett in kább nézôpontot vál -
tott: nem azt ke res te, hogy mi je nincs, ha nem azt, hogy mi je van,
eset leg mi je le het ne. Mit hoz hat na ki sze rény körülményeibôl,
tu dá sá ból? Mit tud na meg fog ni ka pasz ko dó ként?

Ka tó az egye te men ugyan ta nult la ti nul és fran ci á ul, de ak ko -
ri ban „fran ci á ból több ta nár akadt a fôvárosban, mint ta nít -
vány”, a la tin nyelv pe dig hal dok lott, va gyis aho gyan ô fo gal -
ma zott: „nem volt nagy ke let je”. Egye dül az an golt lát ta
jövôképesnek, így is kezdôdött nyel vi pá lya fu tá sa: a meg él he té -
sért be vál lal ta az an gol nyelv ta nu lá sát.

He te ken, hó na po kon át for gat ta, nyût te, jegy ze tel te, szó tá raz -
ta, ol vas ta a Galsworthy-kötetet, míg nem alá hú zott sza vak kal,
mar gó szé li jegy ze tek kel a fel is mer he tet len sé gig te le ír ta a köny -
vet. Míg a No bel-dí jas író gon do lat me net ét pró bál ta va la hogy
meg ér te ni, tu laj don kép pen meg al kot ta a sa ját ta nu lás tech ni kai
mód sze rét – leg alább is az alap ját, hi szen késôbb fo lya ma to san
csi szolt a mód sze ren, fi no mí tot ta úgy, aho gyan jó nak lát ta.

Idôvel a sze ren cse mel lé állt, egy gyógy sze ré sze ti la bo ra tó ri -
um ban si ke rült el he lyez ked nie, ám a nyelv ta nu lás sal to vább ra
sem ha gyott fel, sôt: újak ba kez dett. Még ak kor sem hagy ta hát -
ra ezt a hob bit, ami kor az éle te 180 fo kos for du la tot vett: zsi dó
szár ma zá sa mi att buj kál nia kel lett két éves fi á val. Fér jét, Lomb
Fri gyes elekt ro mér nö köt nem ül döz ték, mi vel a ha di ipar nak
nagy szük sé ge volt a Laub Vil la mos mo tor gyár ra.

Onódy La jos Pus kás Öcsi vel

Embermentô fut bal lis ták
Szabadságpártnak.[2] Az 1942-es év -
ben a vecsési-budapesti Halmy csa lá -
dot véd te az em ber te len zsi dó tör vé -
nyek kel szem ben. Öz vegy Halmy
Józsefné be lé ka pasz ko dott, be lé he -
lyez te a bi zal mát. Mi kor az ál la mi
szer vek vit ték vol na a va gyont, ki de -
rült, hogy egyes ré sze it az öz vegy
már az ügy véd se gít sé gé vel elad-
ta.[3] 1944 ja nu ár já ban, a nép ir tás
elôestéjén bi zo nyos Krup pa La jos és
tár sai ter mé nye ket kö ve tel tek az öz -
ve gyen. Eze ket Halmy Józsefné nem
tud ta át ad ni, mert az Or szá gos Föld -
hi tel In té zet már 1942-ben el ra bol ta
tôle. Ek kor is dr. Borbás Gás pár volt
a védô.[4] Borbás to váb bi 1944-es
szerepérôl ke ve set tu dunk, de egy
1973-as in ter jú ban a következô do -
ku men tum ke rült elô: „Em lék irat.
Alul írott zsi dó mun ka szol gá la tos ok
há lá san em lé ke zünk meg ... Borbás
Gás pár... és ... urak ról, akik a szá zad
180 tag ját meg men tet ték a ki har co -
lás tól ... ma guk ra vál lal va a zsi dó búj -
ta tás vád ját és a fenn ál ló nyi las rend -
szer részérôl ki lá tás ba he lye zett ha lá -
los bün te tést ... 1945. feb ru ár 13.”[5]

Az ese mény pon to sí tá sa, a meg -
men tet tek név so rá nak ki de rí té se to -
váb bi ku ta tá sok fel ada ta lesz.

Já no si Bé la (VII. Ke rü le ti
SC, Bé kés csa bai Elôre)
1898–1974

A bé kés csa bai fo ci „Má gu sa”.
Mint futballedzô (Deb re ce ni Bocs -
kai, Új pest, Gam ma) vett részt a ma -
gyar el len ál lás ban. A Dal lam
fedônevû cso port nak ô volt a vezetô-
je. A cso port ban több spor to ló is te -
vé keny ke dett. Cé lul tûz ték ki az ül -
dö zöt tek vé del mét, és meg pró bál ták
a Du na-hi dak fel rob ban tá sát meg -
aka dá lyoz ni. Áru lás kö vet kez té ben
le buk tak, és le tar tóz tat ták ôket. Töb -
be ket meg kí noz tak és meg gyil kol -
tak. A ki vég zet tek kö zött két ko ráb bi
fe renc vá ro si le gen da, Ker tész Gé za
és Tóth Po tya Ist ván is ott volt. Ôk
szin tén az embermentô fut bal lis ták
so rát gya ra pít ják, tör té ne tük so kak
szá má ra is mert. Já no si Bé la az ak kor
még élô tár sa i val 1945. feb ru ár 12-

én ki tört a börtönbôl, így ma radt
életben.[6]

Já no si 1944-ben a zsi dó val lá sú
Mándi Gyu lát is se gí tet te, aki késôbb
az Arany csa pat másodedzôje lett.[7]
Az el len ál lá si cso port egyik köz -
pont ját Já no si Bé la Jó zsef At ti la ut -
cai üz le te adta.[8] Ér de mei el is me ré -
se ként 1947-ben, a kom mu nis ta ha -
ta lom át vé tel ár nyé ká ban ki tün tet te
ôt Bu da pes ten az ame ri kai had-
sereg.[9]

Mar kos Im re (Deb re ce ni
Bocs kai) 1908–1960

A Deb re cen sztár ja volt, majd az
er dé lyi Aknaszlatina edzôje lett. Itt a
zsi dó tör vé nyek ide jén ki állt já té ko -
sai mel lett. Hi á ba ad ták pa rancs ba,
hogy zsi dó já té kos nem sze re pel het a
csa pat ban, különbözô trük kök kel a
já té ko sai min dig pá lyá ra léphet-
tek.[10] 1944-ben zsi dó fe le sé gét és
kis fi át men tet te meg fut bal lis ta ösz -
 sze köt te té sei ré vén. Elôbb Zentáról
Bu da pest re me ne kí tet te ôket, majd
Deb re cen be, és vis  sza Zentára. Bár
egy ide ig véd ték az ös  sze köt te té sei
és a labdarúgó-válogatotti múlt ja, a
vé gén egy fel je len tés után a front ra
ke rült. Túl él te, ahogy a csa lád is, aki -
ket a gyors fel sza ba dí tás men tett
meg a ha lál tól. Bár ez után ma gyar -
ként ki to lon col ták ôket Zentáról, az
éle tük meg ma radt. A csa lád késôbb
Svéd or szág ba me ne kült, és ott halt
meg Mar kos Im re. 1995-ben fia Iz ra -
el ben fás li ge tet ül te tett az em lé ké re,
és szét szór ta ham va it a Szent föl dön,
Mó zes és Jé zus földjén...[11]

Onódy La jos (Ganz
MÁVAG) 1920–1996

Villanyszerelô volt a Ganz-gyár -
ban, mel let te a csa pat nagy já té ko sa.
Le gen dás ven dég lá tós, a sör nyi tó
fel ta lá ló ja, akit 1964-ben ke gyet le -
nül meg hur col tak. 1944-ben két zsi -
dó csa lá dot men tett meg, ami ért
meg kap ta a Jad Vasemtôl a Vi lág
Iga za cí met. Az Ungár és a Berényi
csa lá dok nak ha mis pa pí rok kal, rej -
tek hel  lyel és éle lem mel se gí tett túl -
él ni a holokausztot.[12]

A há bo rú után si ke res élel mi szer -
ipa ri vál lal ko zó lett, és ma radt is,
mint a rend szer em be re. Az élel mi -
szer ipar re pí tet te az ak kor egy da ra -
big ÉDOSZ (Élel mi szer ipa ri Dol go -
zók Or szá gos Szak szer ve ze te) név re
is ke resz telt FTC élé re. 1956-ban el -
ér te, hogy új ra zöld-fe hér le gyen a
Fra di. 1964-ben kon cep ci ós per ben
meg hur col ták, egész éle té re meg rok -
kant. 1981-ben, Pus kás ha za té ré se -
kor ô volt az egyik, aki re Öcsi
támaszkodott.[13]

Patrovits „Patró” Kár oly
(MTK) 1896–1944

Fo cis ta és sport új ság író. 1944-ben
a fel ügye le té re bí zott 220 zsi dó mun -
ka szol gá la tost szél nek eresz tet te.
Ezért a tet té ért késôbb a nyi la sok
kivégezték.[14]

Mi kor pa rancs ba kap ta, hogy más -
nap Né met or szág fe lé kell in dí ta nia a
szá za dot, a következô uta sí tást ad ta
ki: „Em be rek! Pa ran csot kap tunk ar -
ra, hogy Né met or szág ba vo nul junk.
Mi vel hos  szú út áll elôttünk, most
min den ki ha za megy... is mét lem:
MIN DEN KI HA ZA MEGY, hogy
fel sze rel je ma gát az út ra, el vég re
nem AKÁR HO VÁ me gyünk. Vi lá -
gos? Hol nap reg gel hat óra kor in du -
lás! Fi gyel mez te tek min den kit, hogy

ne kés sen, mert SEN KI RE SEM
VÁ RUNK EGY PER CIG
SEM!”[15]

Azt gon do lom, mai vi lá gunk ban
ta lán nem ha szon ta lan az öt fo cis ta
sor sá nak be mu ta tá sa. Ta nul ha tunk
belôle bá tor sá got, be csü le tet és szo -
li da ri tást. Erôt kap ha tunk tôle a
rassz iz mus el le ni küz de lem hez. És
szem elôtt tart hat juk, hogy a sport -
sze rû ség nem csak a pá lyán, ha nem
az élet ben is fon tos!

(A szerzô a vecsési Andrássy 
is ko la ta ná ra)
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[3] MNL OL: Z135/Reel 14./T.8065
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Wolfner Li li c/a Krup pa La jos és tár sai.
1944

[5] Syposs Zol tán: Ez a szép já ték.
Sport, Bu da pest, 1976. 230. o.

[6] Sze ge di Pé ter: Pá lya a ma gas ban.
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Kiss Gá bor / Szom bat

Gim na zis ta ként an ti ta len tum nak tar tot ták Lomb Ka tót

Lomb Ka tó a rej tek he lyen buj kál va két és fél év alatt, egy szó -
tár és egy ócs ka sze rel mes re gény se gít sé gé vel vé gül úgy-ahogy
el sa já tí tot ta az orosz nyel vet. A tör té net kü lö nös fû sze re, hogy
ek ko ri ban élet ve szé lyes volt oroszt ta nul ni, hi szen Ma gyar or -
szág há bo rú ban állt a Szov jet uni ó val. Ka tó nak egy könyvkötô
ismerôse se gí tett, aki né hány orosz ívet prob lé ma men te sen be -
köt te tett a né met nyelv köny vé be, így Lomb a lé gi ri a dók alatt
fej lesz tet te tö kély re nyelv ta nu lá si tech ni ká ját, ami nek az alap -
sza bá lya az volt, hogy az is me ret len sza vak nál nem sza bad le -
cö ve kel ni, min dig csak a lé nyeg re kell fó ku szál ni. Ak kor sem
esett két ség be, ha a tör té net szem pont já ból re le váns szót ha gyott
ki, hi szen pon to san tud ta, a fon tos szó késôbb min dig meg ma -
gya ráz za ön ma gát, a kon tex tus ból kön  nyen ki le het kö vet kez tet -
ni. Így ír errôl az Így ta nu lok nyel ve ket c. köny vé ben: „Sok kal
na gyobb baj, ha elízetlenedik a ke zünk ben a sok meg sza kí tás tól
a könyv, mint ha nem tud juk meg, hogy kö kény- vagy ga la go -
nya bo kor mö gül fi gye li-e a detektívfelügyelô a gyil kost.”

Ami kor vé get ért az ost rom, Lomb Ka tó Bu da pest re uta zott
sze ren csét pró bál ni. A rom ba dôlt há zak kö zött egy vi lá gí tó ab -
lak fe lé vet te az irányt, amirôl rö vi de sen ki de rült, hogy a vá ros -
há zá hoz tar to zik. Egy ba rát ság ta lan em ber fo gad ta, aki nek csak
en  nyit mon dott: „Tu dok oro szul.” Öt perc be sem telt, mi re fel -
vet ték tol mács nak, hi szen kin cset ért, ha va la ki a meg szál lók
nyel vét ér tet te és be szél te is. Lomb Ka tó orosz nyelv tu dá sa ek -
kor ugyan kö zel sem volt tö ké le tes, ezért min den ere jét a
fejlôdésre kel lett for dí ta nia. A késôbbiekben a tö ké le te sí tett
oroszt szlo vák, fran cia, dán, bol gár, olasz, uk rán, majd ja pán és
kí nai nyelv kö vet te, majd még vagy egy tu cat.

Nagy já ból má so dik éve dol go zott a vá ros há zán tol mács ként,
ami kor a par la ment be hív ták. Ek kor már úgy te kin tet tek rá, mint
egy cso da bo gár ra, aki erôfeszítés nél kül, bármirôl bár mi re ké -
pes for dí ta ni. Sze rin te emi att tör tén he tett meg az a fél re ér tés,
hogy egy spa nyol or szá gi út ra in vi tál ták – no ha ô ma ga nem be -
szélt spa nyo lul. Pár hó na pot kért, hogy az ala po kat el sa já tít sa.

Pá lya fu tá sa so rán mind az öt kon ti nenst be jár ta, tol má csolt
töb bek kö zött Ko dály Zol tán nak, Rá ko si nak és Christiaan
Barnard or vos nak is, aki az elsô, em be ren vég re haj tott szív át ül -
te tést vé gez te. Részt vett az UNESCO -ülé se ken is, késôbb a
Mû egye te men is ta ní tott. Pél dát lan nyel vi kar ri ert tud hat ma gá -
é nak, no ha érett sé gi bi zo nyít vá nyá ban ott vi rí tott a né met ket -
tes, és ele ve nen élt ben ne az an ti ta len tum meg bé lyeg zés is.

Késôbbi si ke rei el le né re sem tar tot ta ma gát nyelv zse ni nek,
nem misz ti fi kál ta túl ered mé nyes sé ge tit kát. Ezért is állt ki
egész éle té ben amel lett, hogy a nyelv tu dás nem te het ség vagy
nyelv ér zék kér dé se, csak a szor gal mon és el szánt sá gon, va la -
mint a gát lá sok le küz dé sé nek ké pes sé gén mú lik. Úgy tar tot ta,
hogy „egye dül a nyel vek ben je lent ér té ket már a la i kus ság is”,
hi szen egy ros  szul kép zett, hi bás mon dat is elengedô ah hoz,
hogy két em ber ba rát ság gal for dul jon egy más hoz.

Alap sza bá lya volt, hogy be szél get nünk kell ma gunk kal –
ahogy ô fo gal ma zott: há rom au tón köz le ke dett a nyel vek vi lá gá -
ban. Az autolexián, ami kor egye dül si la bi zál ta a köny vet, egye -
dül ve tet te be le ma gát a be tûk ten ge ré be, az au tog rá fi án, ami kor
ön ma gá val le ve le zett, ön ma gá nak írt, vé gül pe dig az autológián,
ami kor sa ját ma gá val be szél ge tett, pél dá ul a vil la mo son ül ve
meg fo gal maz ta a na pi tör té né se ket. Mind ez azért fon tos, mert
ugyan a nyelv ta ni sza bá lyok is me re te el en ged he tet len, a nyelv
csak ak kor sa já tít ha tó el úgy, hogy a va ló élet ben is hasz nál ha -
tó le gyen, ha a ta nu ló ak tí van gon dol ko dik a nyelv ta nu lás so rán,
nem csak sza bá lyo kat ma gol.

Éle te so rán ös  sze sen négy köny ve je lent meg: az Így ta nu lok
nyel ve ket, a Bá be li har mó nia: in ter júk Eu ró pa hí res sok nyel vû
em be re i vel, az Egy tol mács a vi lág kö rül és a Nyelvekrôl jut
eszem be. Ki lenc ven ne gye dik élet év ében is ta nult, így tar tot ta
kar ban szel le mi fris ses sé gét. Utol só esz ten de i ben az új ko ri zsi -
dó nyelv vel, az iv rit tel is mer ke dett.

És a ti tok?
Hát az van is, meg nincs is. Lomb Ka tó nem volt ki vé te les

nyelv te het ség, sem kü lön le ges ké pes sé gek kel meg ál dott en ti tás,
csu pán mér he tet len kí ván csi ság gal, tü re lem mel és öröm mel ta -
nult, ké pez te ön ma gát. Ez volt a leg na gyobb mo ti vá ci ó ja. A
szen ve dély. Mind an  nyi unk legfôbb haj tó ere je.

Ma gyar or szág elsô szink ron tol má csa 2003-ban hunyt el.
Ács-Fehér Kin ga / egy.hu/hos
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AP RÓ-
HIR DE TÉS
Üzem or vo si, há zi or vo si ren de lés

Zug ló ban, Ve zér u. 156. VITAPHARM.
Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr. Szi ge ti Mik -
lós, tel.: 220-0230.

Mû fog sor rög zí tés miniimplantá-
tumokkal. Bp., Szt. Ist ván krt. 4. III. 1.
320-4778. www.drviragdental.hu és
www.mini-implantatum.hu

Kö zös kép vi se let, tár sas ház ke ze lés
Bu da pes ten! Ta pasz ta lat, re fe ren ci ák!
Dr. Bí ró An na, Lôrincz Pé ter, 06-70-
383-5004.

Gyûjtô ven ne bé lyeg gyûj te ményt,
pos tai ké pes levelezôlapot. 0620/522-
5690, 061/328-439.

Óra ja ví tás, fa li ó rák fel újí tá sa ga ran -
ci á val. Jung Pé ter, VII., Garay u. 45. 06-
70-505-5620, www.jungoras.hu

NAP TÁR 
Már ci us 19., pén tek Niszán 6. Gyer tya gyúj tás: 5.37
Már ci us 20., szom bat Niszán 7. Szom bat ki me ne te le: 6.43
Már ci us 26., pén tek Niszán 13. Gyer tya gyúj tás: 5.47
Már ci us 27., szom bat Niszán 14. Erev peszách

Szom bat ki me ne te le: 6.53
Már ci us 28–29., vasárnap–hétfô Niszán 15–16. Peszách 1–2.

Drá mai sze re pek ben ala kí tott a
leg job ban, de az iga zi drá mák a
szín há zon kí vül vár tak rá: a szá -
zad mind két dik ta tú rá ja ki ra bol -
ta, az egyik az éle té re is tört. A 130
év vel ezelôtt, 1890. de cem ber 9-én
szü le tett, te het sé ges és gyö nyö rû -
nek tar tott színésznô éle tét a po li ti -
kai elit ál nok sá ga és az ôrült ra -
jon gók sze rel me is meg ke se rí tet te.

Ri val da fény és sö tét fel le gek
Az öt Grün lány ból négy a szín pad

se gít sé gé vel pró bált ki tör ni a
szegénységbôl. Ál lí tó lag Heltai Jenô
a szí né szi ba bé rok ra törô testvérekrôl
min táz ta a Tün dér la ki lá nyok cí mû
víg já té kát. A Gom ba szö gi ne vet fel -
vett Frida vált a leg si ke re seb bé. Ren -
ge teg plety ka ke rin gett ró la, hí res
mû vé szek és ma gas ran gú po li ti ku -
sok szeretôjeként be szél tek ró la, a
bul vár la pok Puc ci nit és IV. Ká rolyt is
cso dá lói so rá ban sej tet ték.

Na gyon fi a ta lon fel fe dez ték, és
szin te kezdettôl fog va jelentôs sze re -
pe ket bíz tak rá. Mi u tán el vé gez te a
Szín mû vé sze ti Aka dé mi át, 1909-tôl
a Ma gyar Szín ház, majd hu za mo -
sabb ide ig – 1916 és 1933 kö zött – a
Víg szín ház tag ja volt. Drá mai sze re -
pek ben tar tot ták a leg jobb nak, és a
lé lek áb rá zo lás ban mél tat ták leg in -
kább te het sé gét. A ma gyar szín pad
elsô mo dern stí lu sú színésznôjeként
tar tot ták szá mon. Le gen dás ala kí tá -
sa i nak, em lé ke ze tes szín pa di je len lé -
te i nek so ra vé ge lát ha tat lan.

Kosz to lá nyi Dezsô – Stel la Ador -
ján nak a Film, Szín ház, Mu zsi ka
1966-os szá má ban meg je lent cik ke
sze rint – Cse hov Ványa bá csi já ban
nyúj tott ala kí tá sá ért a következôkép-
pen jel le mez te ôt: Lel ket adott az
élet hez, a lí rá hoz lí rát, egy moz du la -
tot vagy egy mo solyt, vagy egy fá radt
tag lej tést a be tû höz a ma ga gaz dag -
sá gá ból.

Ha a szín pa don él te vol na le az
éle tét, ak kor is gaz dag élet utat tud -
ha tott vol na ma gá é nak. Egy ha tal -
mas saj tó vál la lat zsi dó szár ma zá sú
örö kö se ként a 20. szá za di Ma gyar or -
szá gon azon ban esé lye sem volt a
nyu godt pol gá ri min den nap ok ra.
Ma gán éle te olyan drá mai sze re pek -
be so dor ta, ame lyek hez fog ha tó kat a
leg jobb tol lú és leg szár nya lóbb
képzelôerôvel meg ál dott rendezôk
sem ír hat tak vol na ne ki.

Még mielôtt a po li ti kai élet tor zu -
lá sai be ha tol tak vol na min den nap ja i -
ba, élet ve szély be ker get ve ôt, egy
sze mé lyes tra gé dia is ér te. Egyik fi a -
tal ra jon gó ja az ôrületig ül döz te sze -
rel mé vel, meg szál lott sá ga odá ig fa -
jult, hogy rálôtt Gom ba szö gi re, majd
utá na ma gá val is vég zett.

A go lyó át sza kí tot ta az ar cát és
meg se bez te a nyel vét. Az or szág
egyik leg ked vel tebb hang ja egy
idôre tel je sen el né mult. Nem so kan
bíz tak ben ne, hogy va la ha még szín -
pad ra áll hat, ta lán ô ma ga sem. Hüttl
Ti va dar hí res se bész pro fes  szor és
Lász ló Ernô kozmetikus-bôrgyó-
gyász azon ban cso dát mû vel tek:
Gom ba szö gi Frida vis  sza kap ta az ar -
cát és a hang ját, a kö zön ség pe dig
vis  sza kap ta sze re tett szí né szét.

Éle té ben nagy for du la tot ho zott az
1922-ben Mik lós An dor ral kö tött há -
zas sá ga. Az Est-la pok (Az Est, Pes ti
Nap ló, Ma gyar or szág) és több ki -
adó vál la lat tu laj do no sa mel lett biz -
tos anya gi hát tér re lelt, fér je 1933-as
ha lá la után pe dig ha tal mas va gyont
örö költ. Ek kor vis  sza vo nult a szín -
pad tól, s az Athenaeum Ki adó el nök-
igaz ga tó ja lett.

Örökségétôl – aho gyan azt Za lai
Ka ta lin Gom ba szö gi Frida drá má ja
két fel vo nás ban. Az Est-la pok kon -
szern fel szá mo lá sa és utó éle te cí mû,
a Múl tunk 2016/3. szá má ban meg je   -

– 1%. Kér jük, se gít se sze mé lyi jö -
ve de lem adó ja 1%-ával a már igen
idôs (88 év fe let ti) Jad Vasem-kitün-
tetetteket, akik 1944-ben éle tük koc -
káz ta tá sá val men tet ték a zsi dó ül dö -
zöt te ket. Kö szön jük tá mo ga tá sát.
Igaz Em be re kért Ala pít vány. Adó -
szá munk: 18040094-1-42.

– 1%. A Veszp ré mi Zsi dó Örök -
sé gi Ala pít vány kö szö ne tet mond
mind azok nak, akik a 2019. évi sze -
mé lyi jö ve de lem adó juk 1%-át az
ala pít vány ré szé re fel aján lot ták. Az
így ka pott 128.620 Ft-ot a „Tá gu ló és
szûkülô te rek. A veszp ré mi zsi dó ság
tár sa da lom- és gaz da ság tör té ne te”
cí mû mo no grá fia nyom dai költ sé ge i -
re for dí tot tuk a ku ra tó ri um dön té se
alap ján. Re mél jük, hogy az el múlt
esztendô ne héz sé ge i nek da cá ra a
2020. évrôl szó ló be val lá suk ban még
töb ben fog ják 1%-os fel aján lá su kat

129 éve szü le tett Bol dog Apor
Vil mos bá ró, gyôri püs pök.
Fôpásztorként a sze gé nyek püs pö ke
lett, de nem csak a sze gé nye ké, ha -
nem min den baj ba ju tot té és ül dö -
zöt té. A vér ta nú püs pö köt II. Já nos
Pál pá pa bol dog gá avat ta.

Apor Vil mos ôsi szé kely ne me si
csa lád ötö dik gyer me ke ként szü le tett
Se ges vá ron. Édes ap ja, Apor Gá bor
Há rom szék me gyei fôjegyzô bá ró
volt, édes any ja, Pálffy Fidélia gró fi
csa lád sar ja. 1895-ben a csa lád Bécs -
be köl tö zött, mert ap ját a ki rály sze -
mé lye kö rü li mi nisz té ri um ál lam tit -
ká rá vá ne vez ték ki, de há rom év vel
késôbb tüdôvészben meg halt. Vil mos
Bécs ben vé gez te az ele mi négy osz tá -
lyát, gim ná zi u mi ta nul má nya it a csa -
lá di ha gyo má nyok nak megfelelôen a
Bécs elôvárosának szá mí tó Kalks-
burg je zsu i ta kö zép is ko lá já ban kezd -
te. Az utol só két év re Ka lo csá ra ke -
rült. 1909-ben kis pap nak je lent ke zett
a gyôri püs pök nél, Szé che nyi Mik lós
gróf nál, a csa lád ro ko ná nál, aki az
inns bruc ki je zsu i ta te o ló gi á ra küld te
ta nul ni, ol vas ha tó az MTI cik ké ben.

1915. au gusz tus 24-én szen tel ték
pap pá Nagy vá ra don, ez után Gyu lá ra
he lyez ték káp lán nak. Nem volt kü lö -
nö sebb szó no ki te het sé ge, de pré di ká -
ci ói mély gon do la ti tar tal muk mi att
von zot ták az em be re ket. 1917-ben
két hó na pig egy kór ház vo nat lel ké sze
volt, s ta lál ko zott a há bo rú bor zal ma -
i val. Az év ôszétôl a nagy vá ra di pap -
ne vel de pre fek tu sa és dog ma ti ka ta ná -
ra lett, de kö ze lebb állt szí vé hez a lel -
ki pász to ri mun ka, ezért fôpásztora
1918 au gusz tu sá ban visz  sza küld te
Gyu lá ra, im már plé bá nos nak.

Mû kö dé se há rom fô te rü let re ter -
jedt ki: a hit élet re, a ka ri ta tív mun ká -
ra és a ma gyar tár sa da lom ke resz tény
szel le mû át for má lá sá ra. Egy ház köz -
sé gi la pot in dí tott, nép mis  szi ó kat
szer ve zett, a ka to li kus meg úju lás
szol gá la tá ban hit buz gal mi és tár sa -
dal mi egye sü le te ket ho zott lét re. Az
1938-as Ansch luss, Auszt ri á nak a
Har ma dik Bi ro da lom hoz csa to lá sa
után gyu lai né met hí ve it óv ni igye ke -
zett a szélsôjobboldali pro pa gan dá tól.
XII. Pius pá pa 1941. ja nu ár 21-én
gyôri püs pök ké ne vez te ki, szé két
feb ru ár 2-án fog lal ta el.

Fôpásztorként a sze gé nyek püs pö ke
lett, de nem csak a sze gé nye ké, ha nem
min den baj ba ju tot té és ül dö zöt té.
1943 au gusz tu sá ban a ka to li kus szo -
ci á lis moz gal mak vezetôi és a po li ti -
kai élet képviselôi Gyôrben jöt tek 
ös  sze, hogy meg ala kít sák a Ka to li kus
Szo ci á lis Nép moz gal mat, mely nek
egy há zi és lel ki ve ze té sét, a püs pök -
ka ron be lü li párt fo gá sát Apor Vil mos
vál lal ta. Az ér te kez let úgy vé le ke -
dett, hogy a Har ma dik Bi ro da lom

Nôket vé del me zett Apor Vil mos,
ami kor szov jet tisz tek rálôttek

gyôzelme ki zárt nak lát szik, és a vesz -
tett há bo rút ha zánk ban is po li ti kai-
tár sa dal mi át ala ku lás fog ja kö vet ni. A
ka to li kus moz gal mak nak min dent
meg kell ten ni ük azért, hogy az át ala -
ku lás de mok ra ti kus szel le mû le gyen.

Apor a vész kor szak ban fel lé pett az
ül dö zöt tek ér de ké ben, a get tók fel ál lí -
tá sa el len a bel ügy mi nisz ter nél til ta -
ko zott. Min den ná la jelentkezô me ne -
kül tet ol tal má ba vett, szer ze tes há zak -
ban, kór ház ban vagy a Püs pök vár ban
he lyez te el ôket. Püs pök tár sa it is egy -
sé ges fel lé pés re akar ta rá bír ni, a vá ci
püs pök nek ír ta: Az an ti sze mi tiz must
nem le het he lye sel ni. A pá pá tól le az
utol só püs pö ki ka rig el kell ítél nie ezt
min den pap nak. Ami kor a front el ér te
a Du nán túlt, Apor Vil mos, Mind-
szenty Jó zsef és Shvoy La jos a Du -
nán túl püs pö ke i nek em lék ira ta né ven
is mert té vált nyi lat ko zat ban kö ve tel -
ték a kor mány tól az esz te len vér on tás
azon na li be szün te té sét.

Ami kor a front 1945 már ci u sá ban
el ér te Gyôrt, Apor Vil mos ar ra kér te
a né met had ve ze tést, hogy kí mél jék
meg a vá rost a pusz tí tás tól, de el uta -
sí tó vá laszt ka pott. Már ci us 28-án,
nagy szer dán a szov jet csa pa tok már
Gyôrnél vol tak, a har cok ban a szé -
kes egy ház ta lá la tot ka pott, tor nya ki -
égett. Már ci us 30-án, nagy pén te ken
szov jet ka to nák a Püs pök vár óvóhe-
lyérôl mun ká ra akar ták el vin ni a fi a -
tal nôket. A szov jet ka pi tán  nyal tár -
gya ló Apor Vil mos azt aján lot ta,
hogy a lá nyok he lyett fér fi ak és idôs
nôk men je nek dol goz ni a ka szár nyá -
ba. A vi ta in ge rült té vált, a tiszt
elôrántotta pisz to lyát, és du la ko dás
köz ben több ször rálôtt a fôpapra, akit
há rom go lyó ta lált el.

A sú lyos se be sül tet hord ágyon a
több ki lo mé ter re lévô kór ház ba szál lí -
tot ták, meg ope rál ták, de a has üre-
gében nem ta lál ták meg a lö ve dé ket. A
püs pök hôsiesen vi sel te szen ve dé se it,
kór há zi ágyán elôször ar ról érdek-
lôdött, tör tént-e ba ja a nôknek. A nem -
le ges vá lasz ra így só haj tott fel: Há la
Is ten nek! A Jó is ten el fo gad ta az én ál -
do za to mat. Va sár nap, áp ri lis 1-jén has -
hár tya gyul la dás lé pett fel, s Apor Vil -
mos húsvéthétfôre vir ra dó ra meg halt,
de még meg bo csá tott gyil ko sá nak.

Ide ig le ne sen a gyôri kar me li ta
temp lom ká pol ná já ba te met ték. A szé -
kes egy ház ban 1948-ban el ké szült a
vég le ges sír hely vö rös már vány ból, de
a ha tó sá gok nem en ge dé lyez ték az új -
ra te me tést, er re csak 1986-ban ke rül -
he tett sor: ham va it má jus 23-án szál lí -
tot ták át a gyôri szé kes egy ház krip tá -
já ba. A vér ta nú püs pö köt 1997. no -
vem ber 9-én II. Já nos Pál pá pa bol -
dog gá avat ta. Ün ne pét má jus 23-án
tart ják, mert vér ta nú sá gá nak idôpontja
több ször is a hús vé ti idôszakra es het.
2012-ben lep lez ték le Bol dog Apor
Vil mos ma gán ado mány ból ké szült
szob rát: Lebó Fe renc al ko tá sa a gyôri
Püs pök vár tor nya elôtti té ren áll.

Gom ba szö gi Frida éle te a szín pa don kí vül
lent ta nul má nyá ban rész le te sen meg -
ír ta – elôször 1939-ben fosz tot ta meg
a ma gyar ál lam, majd hos  szas pe res -
ke dés után 1948-ban is.

Az örökösnô
Mik lós An dor bi ro dal ma az or -

szág leg na gyobb újságkonszern-
jébôl, Az Est Lap ki adó Rész vény -
tár sa ság ból, a leg na gyobb nyomda-
üzembôl és a leg te kin té lye sebb
könyv ki adó vál la lat ból, az Athe-
naeum Rt.-bôl állt össze. A ha tal mas
va gyon és az az zal já ró be fo lyás –
amely rá adá sul a saj tó ra, a kor leg-
erôsebb köz vé le mény-for má ló in -
téz mé nyé re épült – szúr ta a min den -
ko ri po li ti kai ha ta lom sze mét,
fôként azért, mert a sza bad vé le -
mény nyil vá ní tás ban sa ját pro pa gan -
dá já nak gyen gí té sét lát ta.

A Hor thy -kor szak, a má so dik vi -
lág há bo rú utá ni ko a lí ci ós idôszak és
a Rá ko si-kor szak
országvezetôi sem
en ged ték az ôt
megilletô tu laj don -
hoz. A „saj tó cé -
zár” Mik lós An dor
után ma radt Est-la -
pok és nyom dák
ak ko ra va gyont ké -
pez tek, hogy azt
egyik ha ta lom sem
akar ta ki en ged ni a
kezébôl.

1938 elejétôl
egy re gya ko rib bá
vál tak a bal ol da li
és li be rá lis la pok
el le ni tá ma dá sok.
A Hor thy -érá ban a
vál la lat a „zsi dó
ka pi ta liz must” tes -
te sí tet te meg. Pró -
bál ták el le he tet le -
ní te ni, vé gül adó -
tar to zás cí mén sze rez ték meg. Te le ki
Pál mi nisz ter el nök tá mo ga tá sá val és
Re mé nyi-Schneller pénz ügy mi nisz -
ter le ve zény lé sé vel az ál lam „meg -
men tet te” az el adó so dott vál la la tot.
Az Est pe dig 1939. no vem ber 17-én
meg szûnt.

Gom ba szö gi Frida zsi dó szár ma -
zá sa mi att szín pad ra sem áll ha tott a
következô évek ben. 1944 ta va sza és
1945 ja nu ár ja kö zött Hachspacher
Ilo na er dé lyi me ne kült sze re pét „ala -
kí tot ta”, az az el tit kol ta sze mély azo -
nos sá gát, és ha mis pa pí rok kal buj -
kált a nyi la sok elôl. Meg me ne kü lé -
sé ben a ba rá tok, de az elsô fér je, Raj -
nai Gá bor szí nész is se gít sé gé re volt.

A há bo rú alatt min de ne oda lett,
meg ma radt pa pír gyá ra po rig égett,
la ká sát ki ra bol ták, a ház bom ba ta lá -
la tot ka pott. Ô azon ban so kak kal el -
len tét ben meg me ne kült. Hos  szú pe -
res ke dés in dult meg a Ma gyar Ál -
lam kincs tár el len az Athenaeum
vissza szer zé se ér de ké ben. Gom ba -
szö gi ar ra hi vat ko zott, hogy a kö tött
szerzôdés ki zsák má nyo ló ügy let
volt, más részt kény szer ha tá sa alatt
ír ta alá.

Hírek, események
röviden

ala pít vá nyunk ré szé re meg ten ni,
amit elôre is kö szö nünk. Adó szá -
munk: 18927467-1-19.

A kom mu nis ta pro pa gan da la pok
nem kí mél ték, nem a zsi dó ül dö zöt -
tet lát ták ben ne, ha nem a tôkést. Még
a ha lott Mik lós An dor el len is foly -
tat tak nyo mo zást egy fel je len tés
alap ján, ame lyet nyil ván nem vé let -
le nül idôzítettek a bí ró sá gi tár gya lás
ide jé re. A vád sze rint Mik lós An dor
25 évig „fa sisz ta szel lem ben” irá nyí -
tot ta lap ja it. Ezt a vá dat vé gül rö vid
idôn be lül ej tet ték, és a nyo mo zást
le zár ták.

Nem volt ilyen gyors az el já rás
Gom ba szö gi ese té ben. Mik lós
Andorné, az Athenaeum és a Ma -
gyar Kincs tár kö zöt ti per foly ta tó -
dott, szü le tett íté let az öz vegy ja vá -
ra, de a fo lya ma tos fel leb be zé sek
mi att min dig új ra kel lett tár gyal ni
az ügyet, amely re vé gül az ál la mo -
sí tá si tör vény tet te fel a pon tot.
1948 jú ni u sá ban hoz ták meg a
végsô dön tést.

Ek ko ri ban Gom ba szö gi Ame ri ká -
ban tar tóz ko dott, Irén hú gá nál töl tött
el egy fél évet, so kak meg döb be né sé -
re azon ban ha za tért, pe dig ek kor már
jól tud ta, sem mit sem fog vissza kap -
ni örökségébôl. 1945-tôl új ra sze re -
pelt szín pa don, a Nem ze ti Szín ház -
ban és a Víg szín ház ban ját szott. Az
1950-es évek ele jén azon ban Bu da -
pes tet is el kel lett hagy nia, és csak vi -
dé ki tár su la tok nál lép he tett fel. Ami -
kor kér vé nyez te a fôvárosba va ló
vissza té ré sét, ké ré sét el uta sí tot ták. A
Nép mû ve lé si Mi nisz té ri um szín há zi
fôosztálya – szin tén Za lai Ka ta lin ta -
nul má nyá ban idé zett – in dok lá sá ban
azt ír ták, Gom ba szö gi nem nagy te -
het sé gû, ki öre ge dett színésznô. [...]
Gom ba szö gi Frida egyéb ként az Est-
la pok egy ko ri vezetôjének öz ve gye,
el he lye zé sét már csak ezért sem tart -
juk fon tos nak.

Egy év múl va tér he tett vis  sza Bu -
da pest re, 1953-tól 1961-ig is mét a
Nem ze ti Szín ház mû vé sze volt, de
már csak ap róbb sze re pek ben ját -
szott. 1961 nya rán, 71 éves ko rá ban
agy vér zést ka pott és meg halt.

Múlt-kor

Gom ba szö gi Frida mint Vil ma és Raj nai Gá bor mint
Ságody Jenô Sze nes Bé la Az al vó férj cí mû víg já té ká -
ban, 1926-ban 
(OSZK Szín ház tör té ne ti Tár gyûj te mé nye, KB 11.595/2)
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A Janklovics
Du ma szín ház be li prog ram ja i ból, te le ví zi ó ból, or szág já ró fellépéseibôl

jól is mert, rend kí vül nép sze rû, „so kat mon dó” hu mo ris ta, szín mû vész és
elôadómûvész Janklovics Pé ter. Ve le be szél ge tek.

– Ki vagy te, ami kor épp nem vagy a szín pa don?
– A pri vát éle tem ben is szí nész va gyok és hu mo ris ta. Ezen fe lül apu ka, férj.

Ci vil ben va ló szí nû leg unal mas va gyok... Na jó, az ta lán még sem. Hogy va ló -
já ban mi lyen va gyok a pri vát éle tem ben, azt in kább a környezetemtôl ké ne
meg kér dez ni, de ah hoz ke vés a lap ter je del me, az ol va sók meg nem biz tos,
hogy kí ván csi ak rá.

– Ugyanabba a zsi na gó gá ba jár tunk a Covid be in du lá sá ig. Mit je lent
ne ked az a kö zös ség?

– Egy biz tos pon tot.
Még Domán fôrabbi ide -
jé ben kez dem el jár ni
(in kább csak já ro gat ni),
kb. 15 éve, az tán ott ra -
gad tam. Az óta el köl töz -
tem a közelbôl, de hû sé -
ges tí pus va gyok, ma rad -
tam. Meg szok tam, és
meg szok tak.

– An nak ide jén, pá -
lya vá lasz tó ként mi volt
az ál mod, és ho gyan va -
ló sult meg?

– Kö zép is ko lás ko rom
óta szí nész akar tam len -
ni. A fôiskolára nem vet -
tek fel, a GNM Szí ni Ta -
no dá ban vé gez tem, az tán
a Za la eger sze gi He ve si
Sán dor Szín ház hoz,
majd a Szé kes fe hér vá ri
Vö rös mar ty Szín ház hoz
ke rül tem. Egy re töb ben biz tat tak, hogy pró bál jam ki ma gam a stand-up 
comedyben. Ez 2009-ben a Du ma szín ház ban va ló sult meg. Az odá ig vezetô
utam hos  szú és ka lan dos volt.

– Két gyer me kes apa ként, mû vész ként ho gyan éled meg a vi szony la gos
be zárt sá got?

– Ne he zen, mint sze rin tem min den ki. Az em ber nem er re van ki ta lál va. Hi -
ány zik a szín pad, a kö zön ség. Ugyan ak kor sok kal töb bet le he tek a csa lá dom -
mal. A na gyob bik fi am elsô lépéseirôl le ma rad tam, ép pen dol goz tam ak kor
is. A ki seb bik nél ez ös  sze jött, épp a ka ran tén nak köszönhetôen.

– Jó volt ve led be szél ni.
gáljuli

Egy nô fel szállt a Seattle–San Fran cis co já rat ra.
Egy ap róbb meg hi bá so dás mi att a gé pet Sacramentóba irá nyí tot ták. A ka -

pi tány tá jé koz tat ta az uta so kat, hogy egy rö vid meg ál lót tar ta nak, és ha va la -
ki le akar na száll ni, 50 perc múl va vis  sza tér het a fe dél zet re. Min den ki le -
szállt, ki vé ve a höl gyet, aki vak volt.

Az egyik pi ló ta lát ta, hogy ott ma radt, lá ba i nál az egész re pü lés alatt csen -
de sen pihenô vakvezetô ku tyá val. Oda lé pett a hölgy höz, s ke reszt ne vén szó lít -
va, meg kér dez te:

– Kathy, csak nem egy órán át Sacramentóban le szünk. Sze ret ne le men ni és
ki nyúj ta ni a lá ba it?

A vak hölgy így vá la szolt:
– Nem, kö szö nöm! De ta lán Fido sze ret né ki nyúj ta ni a man csa it.
Nos, kép zel jé tek el a je le ne tet:
Min den ki, aki az in du lá si ol da lon tar tóz ko dott, meg kö vül ten állt, és döb -

ben ten kö vet te te kin te té vel a pi ló tát, aki vakvezetô ku tyá val jön le a géprôl.
Rá adá sul nap szem üve get vi sel!

Az uta sok szét reb ben tek. Né há nyan meg pró bál tak gé pet, má sok pe dig lé gi -
tár sa sá got vál ta ni...

Ha tal mas bi ro dal mak ról – mint
Ba bi lon, Egyip tom, a het ti ta, a gö -
rög, a ró mai bi ro da lom – már csak a
tör té ne lem köny vek ben ol vas ha tunk.
Hi á ba volt erôs or szá guk, hi á ba igáz -
tak le más né pe ket. A zsi dó tör té ne -
lem ez zel szem ben nem más, mint
ül döz te té sek so ro za ta: elôször ki ûzik
sa ját ha zá juk ból, utá na egyik or szág -
ból a má sik ba haj szol ják ôket. Ink vi -
zí ció, pog ro mok, holokauszt pusz tít -
ják a zsi dó sá got, cso dá val ha tá ros
mó don még is lé tez nek.

Túlélô ké pes sé gü ket leg alább is
rész ben a zsi dó hu mor nak kö szön he -
tik. A hu mor ugyan na gyon fon tos,
azon ban van nak olyan hely ze tek,
me lyek tá vol ról sem nevezhetôk hu -
mo ros nak. De a zsi dók még a leg sa -
nya rúbb kö rül mé nyek kö zött is fel
tud ják hasz nál ni vi gasz ta ló dás ra.

Egy Tisha Be’av ide jén (a zsi dó
nap tár leg szo mo rúbb nap ja, szá mos
tra gé di á hoz kötôdik, be le ért ve Sa la -
mon temp lo má nak és a má so dik
temp lom nak le rom bo lá sát) egy
haszid rab bi szü net nél kül zo ko gott,
gyá szol va a temp lom el vesz té sét.
Kör nye ze te, at tól tart va, hogy a rab bi
be le be teg szik a gyász ba, se gít sé gül
hí vott egy haszidot, aki így ol dot ta
meg a ki zök ken tést: „Ön azt gyá szol -
ja, hogy a temp lom le égett? De a te -
lek még meg ma radt, és ér té kes!”

Va ló szí nû, hogy a ne héz sé gek el vi -
se lé sé ben is se gít het a hu mor. Egy
em ber te he tet le nül néz te, ho gyan lesz
há za a lán gok mar ta lé ka. Egy szer
csak el kez dett tán col ni, éne kel ni, ez
is mé tel ve: „De jó, hogy nem va gyok
gój.” A kö rü löt te ál lók nem ér tet ték,
mi ért pont ezt haj to gat ja. Azt vá la -
szol ta: „Ha gój len nék, az is te nem
szo bor len ne, amit el pusz tí tott vol na
a tûz, a há zam mal együtt. De én zsi -
dó va gyok, és az is te nem to vább él,
még ha a há zam po rig is égett.”

A hu mor fél egész ség, a ne ve tés az
egyik leg jobb gyógy szer. Nor man
Cousins Anatomy of an Illness (Egy
be teg ség ana tó mi á ja) cí mû köny vé -
ben le ír ja, ô ho gyan „ne vet te ki” ma -
gát egy or vo sok ál tal gyó gyít ha tat -
lan nak tar tott betegségbôl. Bôséges
kli ni kai anyag is alá tá maszt ja meg ál -
la pí tá sa it.

A Sifrei Mussar (eti kai kó dex) el -
íté li a gú nyo ló dást, ami akár tré fás
for mát is ölt het. Fon tos dol gok le ki -
csiny lé se, ér ték te len nek te kin té se ti -
los, még tré fás for má ban is. A tré fák,
vic cek jó ízlésrôl kell hogy ta nús -
kod ja nak, és nem hogy meg en ge det -
tek, de kí vá na to sak is.

Az, hogy mit ho gyan ér tel me zünk,
személyünktôl is függ. An nak ide jén
a stetlben sok volt az írás tu dat lan, ír -
nok nak dik tál ták le ve le i ket.

Egy as  szony a következô le ve let
dik tál ta Ame ri ká ba sza kadt fi á nak:

A hu mor a túl élés zá lo ga
Abraham J. Twerski rab bi utol só írá sa

Abraham J. Twerski (1930–2021)

„Ked ves fi am, há la Is ten nek, jól va -
gyok, ta ka rí tás ból élek, min den nap
jut más na pos ke nyér. Na gyon hi deg
van, de a fa lon a re pe dé se ket rongy -
 gyal be tu dom töm ni. A tüzelô drá ga,
de a tûz hely láng ja me le get ad. Há la
is ten nek, ol csón tud tam ven ni egy
hasz nált ka bá tot.”

Az ír no kot fel há bo rí tot ta, hogy az
Ame ri ká ban élô fiú nem tá mo gat ja
any ját, ezért ehe lyett azt ír ta: „Vén -
sé gem re pad lót sú ro lok, hogy jus son
ne kem más na pos ke nyér. A hi deg
szél be sü vít a fal re pe dé se in, amit
hul la dé kok kal pró bá lok be töm ni.
Csak hasz nált ka bát ra te lik. Nincs
pén zem elég tüzelôre.” Mi kor az ír -
nok ezt fel ol vas ta, a nô így re a gált:
„Aj vé, csak most tud tam meg, hogy
mi lyen ne héz az éle tem!” Min den a
hoz zá ál lás tól függ.

Különbözô mód sze rek kel hu mort
vi he tünk ne héz hely ze tek be. En nek
egyik mód ja a dol gok el túl zá sa az
ab szur di tá sig Egy férj pa nasz ko dott
fe le sé ge sú lyos de pres  szi ó já ra. Az
as  szony nem lé pett ki a ház ból, mert
or rán ne he zen gyógy uló seb volt. A
férj vé gül meggyôzte ôt, hogy ke res -
sen fel en gem. Mi kor be lé pett, így
fo gad tam: „Ej ha! He lyes, hogy az
ös  szes té vé csa tor na Leah or rá nak
szen tel te reg ge li hí re it! Az aszt ro na -
u ták az ûrbôl is fel vé te le ket ké szí tet -
tek Leah or rá ról!” Leah el ne vet te
ma gát, és azt mond ta: „Szé gyel lem
ma ga mat, hogy ek ko ra fel haj tást csi -
nál tam egy pi ros pöttybôl az or ro -
mon.”

A stressz és a fe szült ség nem csak
lel kün ket, de tes tün ket is ká ro sít hat ja.
Ha va la ki au tót ve zet, egyi ket sem
tud ja el ke rül ni. Be vág nak eléd, haj -
szál lal el ke rül ve az üt kö zést, be -

csusszan nak elôtted az utol só par ko -
ló hely re, te he tet le nül vá ra ko zol a du -
gó ban, tud va, hogy le ké sed a gé pe det.

Néz zük. Hi á ba gyötrôdünk, at tól
sem mi sem lesz jobb. Is me rek egy
em bert, aki bu bo rék fú vót tart a ko -
csi já ban. Ha be áll a du gó, ki ha jol a
ko csi ab la kán, és bu bo ré ko kat fúj. A
kö rü löt te levô au tók ban ve le együtt
ne vet ni kez de nek.

Egy szer ment át a di ák a hí don, és
segélykérô ki ál tást hal lott a vízbôl.
Egy em ber két ség beeset ten csap -
kod va pró bált a fel szí nen ma rad ni.
A híd kor lát hoz erôsített kö te let le -
dob ta a ful dok ló nak, ezt ki ált va:
„Üd vöz löm Le vi a thánt!” Így akar ta
a víz be eset tet a pá nik ból ki zök ken -
te ni, és el ér ni azt, hogy el tud ja kap -
ni a kö te let.

It’s Not as Tough as You Think
(Nem is olyan ne héz, mint gon do -
lod) cí mû köny vem ben szá mos
olyan ese tet le ír tam, ami kor azt hit -
tük, hogy re mény te len a hely ze tünk,
pe dig csak bol há ból csi nál tunk ele -
fán tot. A hu mor vi szont az ele fán tot
is bol há vá zsu go rít hat ja.

Ke vés olyan do log van, amit a zsi -
dó hu mor ne ven ne a nyel vé re. An ti -
sze mi tiz mus ról, anyós ról, gyerek-
nevelésrôl, szegénységrôl, munka-
nélküliségrôl, rab bik ról, or vo sok ról,
as  szi mi lá ci ó ról, és igen – még a sa ját
val lá sunk ról is van nak vic ce ink.
Amíg a vicc a jó íz lés ha tá ra in be lül
ma rad és nem sértô, sok szor elvisel-
hetôbbé te he ti ne héz sé ge in ket.

A Tal mud ír ja, hogy Elijah pró fé ta
ta lált két em bert a pi a con, akik ki ér -
de mel ték, hogy a menny be ke rül je -
nek. Sé tál tak a pi a con, és ha va la kit
szo mor kod ni lát tak, szó ba ele gyed -
tek ve le, hogy fel vi dít sák. A Tó rát is
de rûs lel ki ál la pot ban kell ta nul má -
nyoz ni. Rab bah bar Nahmani
elôadásait a Tó rá ról min dig vi dám
tör té ne tek kel kezd te, hogy meg ne -
vet tes se di ák ja it. Mi u tán meg te rem -
tet te a jó han gu la tot, kezdôdhetett a
ta nu lás.

Egy ba rá tom sú lyo san meg be te ge -
dett. Meg be szél tük, hogy min den
nap kül dünk egy más nak egy-egy vi -
dám tör té ne tet. Fe le sé ge el mon dá sa
sze rint a be teg lel ki ál la po ta so kat ja -
vult.

Va la mi kor ír tam egy köny vet
Smiling Each Day (Mo so lyog junk
min den nap) cím mel. A tör té ne te ket
a Tó rá ból és ne ves személyiségektôl
vet tem.

A mo so lyod bol do gab bá te het té -
ged, és azt is, aki re rá mo so lyogsz.

(Gel lért Ka ta lin for dí tá sa)
Múlt és Jövô Online

Fo tó: Merjás Georgij

...és ide je van a ne ve tés nek

Sze vasz Ha ver!

De rég nem lát ta lak,
és mi lyen jól né zel ki!

Hát min den jót!

Re mé lem még sok szor
fo gunk ta lál koz ni!

Mojzes Ivrat ro va ta
A tü kör nek
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